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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตผลงานวิจัยนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน งานวิจัย เริ่มตั้งแต่รับนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประชุมชี้แจงปฏิทินและแนว
ทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ประกาศผลการพิจาณาการอนุมัติทุน
และแจ้งให้อาจารย์จัดท าสัญญาวิจัย ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัย ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานวิจัย รวบรวมไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และสรุปผลการด าเนินงานแจ้งให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณา น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผน/พัฒนาการด าเนินงานวิจัยในปีถัดไปของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สามารถน ากระบวนการผลิตผลงานวิจัยไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลงานวิจัย 
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลติผลงานวิจัย 

กระบวนการผลิตผลงานวิจัย ระบบงานวิจัย 
 
1. วัตถปุระสงค์     

 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการผลิตผลงานวิจัยส าหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตผลงานวิจัยของ
หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย เริ่มตั้งแต่รับนโยบาย
และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย1 ประชุมชี้แจงปฏิทินและแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัย2 ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย3 จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับ
ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก4 ประกาศผลการพิจาณาการอนุมัติทุนและแจ้งให้
อาจารย์จัดท าสัญญาวิจัย5 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัย6 ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานวิจัย7 รวบรวมไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และสรุปผลการด าเนินงานแจ้งให้
คณะกรรมการฯ พิจารณา8 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผน/พัฒนาการด าเนิน
งานวิจัยในปีถัดไป9  
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การวางแผนและก าหนดชี้แจงกรอบการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย หมายถึง การประชุม
เพ่ือวางแผนและก าหนดกรอบการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ก าหนดวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมเพ่ือชี้แจงกรอบการขอรับทุน ปฏิทินและ
แนวทาง  รวมทั้งชี้แจงระบบสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยทราบ 
 การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย หมายถึง การประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักวิจัยที่มีความ
ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยและส่งข้อเสนอผ่านระบบสารสนเทศ
งานวิจัยออนไลน์(RIS) โดยแจ้งรายละเอียดและวิธีการส่งข้อเสนอผ่านระบบสารสนเทศงานวิจัย และ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
  การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย หมายถึง การประชุมโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์ให้มีคุณภาพ โดยการให้
ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 
  การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย หมายถึง การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยขอคณาจารย์ที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย     
 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัย หมายถึง การน าข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ได้รับทุนสนับสนุน
เพ่ือด าเนินการวิจัย  
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 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย หมายถึง สัญญาที่ท าขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเรียกว่า  “ผู้ให้ทุน” กับบุคลากรที่ได้รับ
การพิจารณาอนุมัติทุนวิจัย ซึ่งเรียกว่า  “ผู้รับทุน” เพ่ือเป็นข้อตกลงในการขอรับทุน อุดหนุนการวิจัย
ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ระบุในสัญญา 
 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  หมายถึง การน าผลของการด าเนินงานวิจัยไปสู่
กลุ่มเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานการวิจัยอย่าง
ถูกต้อง และมีหลักฐานปรากฏชัดเจนจึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง ตามประเภทของ
การใช้ประโยชน์ ได้แก่  1) การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ  2) การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3) การใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ  และ 4) การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 รายงานเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์  หมายถึง รูปเล่มรายงานการด าเนินโครงการวิจัยที่มี
องค์ประกอบครบถ้วน ตั้งแต่ที่มาของโครงการ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานวิจัย ผล
การด าเนินงานวิจัย สรุปผลงานการด าเนินงานวิจัย และการอภิปรายผล จัดท าเป็นรูปเล่มรายงานที่
สมบูรณ์ 
 การสรุปและประเมินผล หมายถึง การจัดท าเอกสารสรุปผลภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมโดย
มีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินการ ผู้เข้าร่วมประชุม ภาพ
กิจกรรม และผลการประเมินการประชุม รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ   
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

1.1 พิจารณาอนุมัติโครงการประชุม 
1.2 ลงนามในสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
1.3 ลงนามในเอกสารมอบอ านาจให้หน่วยงานเป็นตัวแทนในการยื่น
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

2. คณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1 พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย 
2.2 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัย 
2.3 ส่งเสริมและวางแผนงานของหน่วยงานเกี่ยวกับการวิจัย 

3. ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(คณบดี/ผู้อ านวยการ) 
 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามกรอบทิศทาง และแนวทางท่ี
ก าหนด 
3.2 พิจารณาข้อเสนอโครงการ 
3.3 ชี้แจงแนวทางการด าเนินกระบวนการผลิตผลงานวิจัย 
3.4 ติดตามผลการด าเนินงาน 

4. จนท.บริหารงานทั่วไป/ 
จนท.หน่วยงาน 

4.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทาง 
4.2 ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการ 
4.3 รวบรวมโครงการวิจัย 
4.4 ประกาศผลการพิจารณา 
4.5 ติดตามการด าเนินงาน 
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ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.6 สรุปผลการด าเนินงาน 

5. คณาจารย์/นักวิจัย/ผู้ขอรับ
ทุน 

5.1 เข้าร่วมการประชุม 
5.2 ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
5.3 ปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะฯ 
5.4 ส่งสัญญารับทุนวิจัย 
5.5 ด าเนินการวิจัย 
5.6 น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
5.7 ส่งเล่มรายงานผลงานวิจัย 

6. หน่วยงานภายนอก 6.1.หนังสือรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : วช./สกอ./แหล่งทุน ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีม่ีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

ผู้รับบริการ : ผู้ใช้ผลงานวิจัย น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : ชุมชนและท้องถิ่น น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

คู่ความร่วมมือ : หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน  การมีส่วนร่วมในการวิจัยและนวัตกรรมของ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

กฎหมาย/ระเบียบ :  ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องจรรยาบรรณของผู้วิจัย 

 
5.2 กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับในการด าเนินงานการบริหารจัดการ

องค์กรประกอบด้วย  
5.2.1  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 
5.2.2  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2551 
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5.2.3  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 

5.2.4  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการของ
องค์การ 

5.2.5  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
5.2.6  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5.2.7 พ.ร.บ สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2502 
5.2.8 พ.ร.บ. สภาวิจัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507 

 
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

 
 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

 ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ผู้ส่ง
มอบ 

ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วน
ได้/ 

ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

ผลงานวิจัยมีคุณภาพและน าไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและได้รับ
การรับจากหน่วยงานภายนอก 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
 7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม่) 
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   

 
 
 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย 

ค าจ ากัดความ : เป็นการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. รับนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านการวิจัย 

ม.ค. ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ -ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
การรับข้อเสนอการวิจัยที่
เสนอขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

2. ประชุมชี้แจงปฏิทินและ 
แนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

มี.ค. ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ - ปฏิทินการขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยฯ 
-เอกสารประกอบการประชุม 

3. ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

มี.ค.-พ.ค ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ - บันทึกข้อความ
ประชาสัมพันธ์การส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
- แบบข้อเสนอโครงการวิจัย 
(แบบ ว-1ช, ว-1ด) 

4. จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก 

ก.ค. ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ - ข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

5. ประกาศผลการพิจาณาการอนุมัติทุน
และแจ้งให้อาจารย์จัดท าสัญญาวิจัย 

ส.ค ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ - บันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณาการอนุมัติทุน 

6. ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
วิจัย 

ต.ค.-มี.ค. 
ของ

ปีงบประมาณ
ถัดไป 

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ - รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยบทที่ 1-3 
-มคอ.3 ที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนหนังสือความ
ร่วมมือหรือการน างานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ 
-รายงานการเงิน 

7. รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานวิจัย
ฉบับติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
วิจัย 

เม.ย.-ก.ค. 
ของ

ปีงบประมาณ

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ -ไฟล์เล่มรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย 

ค าจ ากัดความ : เป็นการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับสมบูรณ์ส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ถัดไป 

8.รวบรวมไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 
และสรุปผลการด าเนินงานแจ้งให้
คณะกรรมการฯ พิจารณา 

ก.ค.-ส.ค. 
ของ

ปีงบประมาณ
ถัดไป 

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ -รวบรวมไฟล์เล่มรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 
และสรุปผลการด าเนินงาน
แจ้งให้คณะกรรมการฯ
พิจารณา 

9.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแผน/พัฒนาการด าเนินงานวิจัย
ในปีถัดไป 

ก.ย. 
ของ

ปีงบประมาณ
ถัดไป 

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ -รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 

 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
FM-TP-01 โครงการอบรมวิจัย 
แบบ วจ. ๒ สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
FM-MD-01 ค าแจ้งข้อมูลการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ 
FM-MD-02 บันทึกความร่วมมือการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ 

- แบบฟอร์มรายงานการเงิน 
- คู่มือการจัดท ารายงานวิจัย 

 
7.4 เอกสารอ้างอิง 

7.4.1 ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (งบรายได้
มหาวิทยาลัย)    

7.4.2 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน 
    
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 8.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท้ังหมด 
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9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัยนั้น  มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ตุลาคม ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปี
ถัดไป 

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

 
 
 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 12 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลติผลงานวิจัย 

 
 
 

 
 

 
 

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
     ข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย
และเผยแพร่ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานผลิตผลงานวิจัยในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา น ากระบวนการปฏิบัติงาน
ผลิตผลงานวิจัย มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป   
 

 ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
      

          
 (รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่) 
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บทท่ี 1 
ส่วนประกอบของรายงานการวิจยั 

 
รายงานการวจิยัประกอบดว้ยส่วนต่างๆ 4 ส่วน คอื 
1. ส่วนน าหรอืส่วนประกอบตอนตน้ (Preliminaries of Front Matters) 
2. ส่วนเน้ือความ (Text) 
3. ส่วนประกอบตอนทา้ยหรอืส่วนอา้งองิ (Supplementary of Reference Matters) 
4. ประวตัผิูเ้ขยีน (Vitae or Biography)  
ในแต่ละส่วนประกอบดว้ยส่วนยอ่ยๆดงันี้ 

1.1 ส่วนน าของรายงานการวิจยัประกอบด้วย 
       1.1.1  ปกนอก (Cover of Binding) 
 ประกอบดว้ย ปกหน้า สนัปก และปกหลงั 
                1.1.1.1  ปกนอกรายงานการวจิยั ใหเ้ป็นปกแขง็หุม้ผา้แลกซนีสเีขยีว 
 1.1.1.2  ตวัอกัษรบนปก ใหพ้มิพด์ว้ยอกัษรสทีอง 
 1.1.1.3  ปกนอกของรายงานการวจิยั ตอ้งมรีายละเอยีด ดงันี้ 
        1) ชื่อของรายงานการวจิยั ใหใ้ชช้ื่อตามทีป่รากฏจรงิในรายงาน 
การวจิยั 
  2) ชื่อของผู้วจิยัให้ระบุเพยีงชื่อ สกุล แต่หากมยีศ ฐานันดรศกัดิ ์
ราชทนินาม สมณศกัดิ ์ใหร้ะบุไวด้ว้ย 
  3) ระบุขอ้ความว่า  ไดร้บัทุนอุดหนุนจากมหาวทิยาลยัราชภฏั 
สวนสุนนัทา 

  4) ระบุเดอืน ปีทีท่ าการวจิยั 
  5) ระบุหมายเลขมาตรฐานสากล ประจ าหนังสอื ISBN ในปกนอก
ของรายงานการวจิยั 

      (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 30) 
      1.1.1.4  ขอบสนัปกนอก ของเล่มรายงานการวจิยั ใหพ้มิพ ์

     1)  ชื่อรายงานการวจิยั 
           2)  ชื่อของผูว้จิยั ใหร้ะบุเพยีงชื่อ สกุล แต่หากมยีศ ฐานันดรศกัดิ ์
ราชทนินาม สมณศกัดิ ์ใหร้ะบุไวด้ว้ย 
   3) ปีทีท่ าการวจิยั โดยใหร้ะบุแต่เพยีงตวัเลขของปีไมต่อ้งใส่ ‚ พ.ศ
......‛ 
 ถ้าขอบสนัปกของรายงานการวิจยัมคีวามหนาไม่พอและชื่อรายงานการวจิยัมี
ความยาวมาก อนุโลมไมต่อ้งใส่ชื่อ – สกุลของผูว้จิยัได ้
 (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 31) 
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  1.1.2  ใบรองปก (Fly Leaf of Blank Page) เป็นกระดาษว่างเปล่า ขนาดเดยีวกบั
กระดาษทีใ่ชพ้มิพร์ายงานการวจิยั รองปกทัง้ปกหน้าและปกหลงัดา้นละ 1 แผ่น 

1.1.3  หน้าปกใน (Title Page) ใหม้ขีอ้ความเหมอืนกนัปกนอก ทัง้ต าแหน่งขนาด
และชนิดของตวัอกัษร โดยใหร้ะบุสงักดัของผูว้จิยัดว้ย 
 (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 32) 
        1.1.4  บทคดัย่อ (Abstract) เป็นการย่อเนื้อความของรายงานการวจิยัทัง้หมดให้
ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการศกึษาวจิยั วธิดี าเนินการวจิยั ผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ 
        บทคดัย่อต้องมภีาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเรยีงบทคดัย่อที่ใช้
ภาษาในการเขยีนรายงานการวจิยัไวก่้อนอกีภาษาหนึ่ง ตอนบนให้ระบุชื่อรายงานการวจิยั ชื่อ
ผูเ้ขยีน และปีทีท่ าการวจิยัแลว้เสรจ็  
        (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 33-36) 

1.1.5  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นขอ้ความกล่าวขอบคุณ
บุคคลหรอืหน่วยงานที่ให้ค าแนะน าหรอืให้ความช่วยเหลอืร่วมมอืในการท ารายงานการวจิยั 
ความยาวของขอ้ความไมเ่กนิ 1 หน้า และใหพ้มิพช์ื่อผูว้จิยั เดอืน ปีไว้ทา้ยขอ้ความดว้ย 

     (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 37) 
1.1.6  สารบญั (Table of Content) เป็นรายการทีแ่สดงส่วนประกอบที่ส าคญั

ทัง้หมดของรายงานการวจิยั เรยีงตามล าดบัหน้าและเรยีงตามล าดบัหมายเลขของหวัขอ้ต่างๆ 
ที่ปรากฏอยู่ในรายงานการวิจัย โดยหมายเลขของหัวข้อ ให้ใช้ เลขที่ของบทแล้วคัน่ด้วย
เครือ่งหมายมหพัภาค ‚.‛ และตามดว้ยล าดบัหมายเลขของหวัขอ้ส าคญัๆในบทนัน้ๆ โดยหวัขอ้
ทีน่ ามาลงรายการในสารบญัควรเป็นหวัขอ้ใหญ่ของบท หรอือาจจะลงรายการหวัขอ้รองล าดบั
ถดัไปไดอ้กีตามความเหมาะสมของเนื้อหา ทัง้นี้เนื้อหาทีม่อียู่ในสารบญัจะต้องมอียู่ในเนื้อเรื่อง
ดว้ย 
        (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า 38-39 หรอืดูตัวอย่างสารบญัของ
เอกสารเล่มนี้) 
         1.1.7  สารบญัตาราง (List of Tables) เป็นรายการทีแ่สดงชื่อและ
หน้าของตารางทัง้หมดทีป่รากฏในรายงานการวจิยั โดยเรยีงตามล าดบัเช่นเดยีวกบัสารบญั 
        เลขที่ของตารางให้ใช้เลขที่บทและคัน่โดยเครื่องหมายมหพัภาค ‚.‛ 
แล้วตามด้วยเลขที่ตารางในบทนัน้ๆเช่นเดยีวกบัสารบญั เช่น มตีารางอยู่ในบทที่ 1 จะเป็น
ตารางที ่1.1,1.2,1.3,... มตีารางอยูใ่นบทที ่2 จะเป็นตารางที ่2.1,2.2,2.3,.... ตามล าดบั 
       (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 40)  
 1.1.8 สารบญัภาพหรือสารบญัแผนภมิูหรือสารบญัแผนท่ี( List of Figures, 
Charts or Maps) เป็นรายการทีแ่สดงชื่อและหน้าของภาพหรอืแผนภูมหิรอืแผนทีท่ ัง้หมดที่
ปรากฏในรายงานการวิจยั โดยเรียงตามล าดับก่อนหลังตามที่ปรากฏในรายงานการวิจัย 
เช่นเดยีวกบัสารบญัตาราง (ถา้ม)ี  
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 (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 41)  
         1.1.9 ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (Abbreviations and 
Symbols) เป็นการอธบิายสญัลกัษณ์และค ายอ่ต่างๆ ทีม่ผีูก้ าหนดไวแ้ลว้หรอืผูเ้ขยีนก าหนดขึน้
ใชใ้นรายงานการวจิยั (ถา้ม)ี  
        (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 42) 
       รายการที ่1.7,1.8,1.9 และ 1.10 เมือ่เริม่ตน้ใหมใ่นแต่ละรายการใหข้ึน้หน้าใหม่ 
  1.2 ส่วนเน้ือความ โดยทัว่ไปแล้วในส่วนของเนื้อเรื่องอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
เนื้อหารายงานการวจิยั ดงันี้ 
   1.2.1  บทน า ( Introduction)  บทน าเ ป็นบทแรกของงานวิจัย  
ชี้ให้เหน็ประเด็นส าคญัของเรื่องที่จะศกึษา ทัง้ในแง่ของความส าคญัของปัญหาและในแง่ของ
วตัถุประสงคข์องผูข้อรบัทุน  ในบทน้ีผูข้อรบัทุนจะอธบิายถงึค าจ ากดัความหรอืสญัลกัษณ์ส าคญั
ทีใ่ช ้ ตลอดจนขอ้จ ากดัต่าง ๆ ทีม่ผีลโดยตรงต่อขอบเขต  วกีารและผลของการศกึษาวจิยั 
    1.2.2  ผลงานวิจยัและงานเขียนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Review of 
Literature)  ในบทนี้ ผู้ขอรบัทุนจะสรุปความเป็นมาของปัญหาที่ศกึษา  ผลการศกึษาวจิยัใน
อดตีทีม่ผีู้ท าไวใ้นหวัขอ้เดยีวกนันี้หรอืในหวัขอ้ทีม่คีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งโดยใกล้ชดิกบัเรื่องที่
ศกึษา  หากเป็นเรื่องที่มทีฤษฎซีึ่งมลีกัษณะเด่นชดัแยง้กนัอยู่  ก็จะต้องสรุปให้เหน็ขอ้ขดัแย้ง
ดงักล่าว  ตลอดจนระบุใหช้ดัว่าการศกึษาวจิยัทีจ่ะท าต่อไปนัน้เพื่อสนบัสนุนขอ้โตแ้ยง้ใด 
    1.2.3  วิธีการวิจยั (Methodology) ในบทนี้ผู้ขอรบัทุนต้องอธบิาย
วธิกีารต่าง ๆ ตลอดจนสมมตฐิานทีต่้องการศกึษาวจิยัอย่างละเอยีด เช่น ถ้าเป็นการวจิยัโดยใช้
แบบสอบถามก็ต้องอธบิายถงึวธิกีารท าแบบสอบถามลกัษณะของค าถาม  หลกัเกณฑก์ารสุ่ม
ตวัอยา่ง  วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู  วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู  ฯลฯ  ถ้าการวจิยัต้องใชว้ธิกีารทาง
สถติ ิ ผูเ้ขยีนจะตอ้งอธบิายถงึขัน้ตอนของการค านวณ  ตลอดจนการทดสอบสมมตฐิานทางสถติิ
ใหช้ดัเจนดว้ย 
   1.2.4  ผลของการวิจัย (Results)  ในบทนี้   ผู้ขอรับทุนจะต้อง
แสดงผลการศกึษาวจิยัใหป้รากฏชดัโดยอาจจะใชต้าราง กราฟ แผนภูม ิ ภาพประกอบ และอื่น 
ๆ ตามความเหมาะสม  นอกจากนี้ผู้เขียนจะต้องหยิบยกเอาผลงานศึกษาวิจยัของตนมา
วเิคราะห์ให้ได้ค าตอบว่า  สมมตฐิานที่ได้ตัง้ขึน้ไว้ในบทก่อนนัน้มหีลกัฐานที่จะสนับสนุนหรอื
หกัล้างประการใดบ้าง เพื่อสรุปว่าจะยอมรบัสมมตฐิานที่ตัง้ขึน้นัน้หรอืไม่  ในการสรุปนี้ผูข้อรบั
ทุนจะต้องอ้างองิทฤษฎแีละผลการวจิยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งมาประกอบการวเิคราะหใ์ห้มนี ้าหนัก
น่าเชื่อถอืมากขึน้ 
   1.2.5  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ (Conclusion and 
recommendation)  บทนี้เป็นส่วนที่กล่าวโดยย่อถงึเนื้อหาสาระของงานวจิยั  โดยนะต้องอ้าง
ยอ้นไปถงึวตัถุปดระสงคแ์ละวธิกีารศกึษาวจิยัพอเป็นสงัเขป  ผูข้อรบัทุน ควรจะสรุปว่าผลการ
ศกึษาวจิยันี้จะน าไปประยุกต์ไดอ้ย่างไร  ตลอดจนเสนอแนะแนวทางเพื่อการศกึษาวจิยัในเรื่อง
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เดยีวกนันี้ต่อไปด้วย  ซึง่โดยทัว่ไปบทนี้จะเป็นบทที่ยากในแง่ทีผู่้เขยีนจะต้องระบุให้ชดัเจนว่า
ผลงานของตนไปสนับสนุนหรอืโต้แย้งผลงานวิจยัอื่นเพียงใด อย่างไร มคีวามก้าวห น้าทาง
วชิาการอนัเป็นผลจากการศกึษาวจิยัน้ี ถงึกบัจะไปลบลา้งหรอืเปลีย่นแปลงแนวความคดิในเรื่อง
ทีไ่ดว้เิคราะหแ์ละศกึษากนัมาแลว้หรอืไม่ 

1.3  ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบดว้ย  
  1.3.1 บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นส่วนแสดงรายชื่อหนังสอื วารสาร 

เอกสาร สิง่พมิพ ์โสตทศันวสัดุ หรอืบุคคลทีผู่เ้ขยีนใช้ในการคน้ควา้และอ้างองิ เพื่อใหร้ายงาน
การวจิยัมคีวามน่าเชื่อถอืทางวชิาการ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ประสงคจ์ะค้นควา้เพิม่เตมิ
ในเรื่องนัน้ๆ ต่อไป บรรณานุกรมให้อยู่ต่อจากส่วนเนื้อเรื่องและก่อนภาคผนวก การเขยีน
บรรณานุกรมจะต้องถูกต้องตามหลกัเกณฑส์ากลและบรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ใหเ้ขยีนแยกออกจากกนั 
   (รายละเอยีดการเขยีนบรรณานุกรมอยูใ่นบทที ่3)  
   1.3.2 ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนของขอ้มลูทีเ่พิม่เขา้มาเพื่อให้
รายงานการวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือเป็นส่วนที่เสริมให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้น 
ภาคผนวกเป็นขอ้มลูทีใ่ชใ้นการเขยีนรายงานการวจิยั แต่ไม่ไดอ้้างองิโดยตรง หรอืไม่เหมาะสม
ทีจ่ะอา้งองิในส่วนเน้ือเรือ่งเพราะมเีนื้อหาและความยาวมาก ไดแ้ก่  
 1.3.2.1  แบบสอบถาม (ถา้ม)ี 
 1.3.2.2  แบบสมัภาษณ์ (ถา้ม)ี 
 1.3.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
ผลการวจิยั 
 1.3.2.4  การสรา้งเครือ่งมอืหรอุืปกรณ์ทีใ่ชใ้นงานวจิยั 
 1.3.2.5  ภาพประกอบต่างๆ ฯลฯ 
  ภาคผนวก หากมีหลายภาคนวกให้แบ่งเป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข 
ภาคผนวก ค …หรอื Appendix A Appendix B Appendix C ... ตามล าดบั โดยใหข้ึน้หน้าใหม่
เมือ่ขึน้ภาคผนวกใหม ่
  
 1.4 ประวติัผูเ้ขียน (BIOGRAPHY) 
      ใหอ้ยู่ในแผ่นสุดท้ายของรายงานการวจิยั เป็นประวตักิารศกึษาและการท างานโดย
ยอ่ของผูเ้ขยีนรายงานการวจิยั โดยมคีวามยาวไมเ่กนิหน่ึงหน้ากระดาษและใหร้ะบุขอ้มลู ดงันี้ 
       1.4.1 ช่ือ – ช่ือสกลุ  พรอ้มค าน าหน้า ถ้ามยีศ ฐานันดรศกัดิ ์ราชทนินาม สมณ
ศกัดิ ์หรอืต าแหน่งทางวชิาการ กใ็หใ้ส่ไวด้ว้ย 
       1.4.2 ประวติัการศึกษา  ให้ระบุวุฒกิารศกึษา สถานศกึษา ปีที่ส าเรจ็การศึกษา 
เริม่ตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าขึน้ไป 
       1.4.3 ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน (ถา้ม)ี 



 

 36 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลติผลงานวิจัย 

       1.4.4 ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวลัหรือทุนการศึกษา เฉพาะท่ี
ส าคญั (ถา้ม)ี  

     (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 43) 
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บทท่ี2 
การพิมพร์ายงานการวิจยั 

 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นการพิมพ ์

 2.1.1  กระดาษท่ีใช้พิมพ ์
        ให้ใช้กระดาษสขีาวไม่มบีรรทดั ขนาดมาตรฐาน A4 ชนิด 80 แกรม โดยต้องเป็น
กระดาษที่มคีุณภาพด ีมผีวิเรยีบ ไม่เคลอืบผวิ ปราศจากรอยทะลุหรอืฉีกขาด รมิกระดาษต้อง
เรยีบและไดฉ้ากกนั 
        2.1.2  การพิมพ ์
                     2.1.2.1  ใหพ้มิพเ์พยีงหน้าเดยีว 
                      2.1.2.2  ใหพ้มิพด์ว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์PC โดยใชโ้ปรแกรม เช่น Microsoft 
Word for Windows 
                      2.1.2.3  ตวัพมิพ ์(Font) และขนาดของตวัพมิพ ์
                                 รายงานการวจิยัภาษาไทย ใหใ้ชต้วัพมิพ ์TH SarabunPSK โดยใช้
ตวัอกัษรธรรมดา ขนาด 16 เท่านัน้ 
                      2.1.2.4  ให้ใช้เครื่องพมิพ์ (Printer) แบบ Letter Quality หรอืเครื่องพมิพ์
เลเซอร ์(Laser Printer) หรอื Inkjet และไมใ่หใ้ชว้ธิพีมิพแ์บบ Draft จากเครือ่งพมิพ ์Dot Matrix  
         2.1.3  การเว้นท่ีว่างริมขอบกระดาษ 
        ใหเ้วน้ขอบกระดาษทัง้ 4 ดา้น ดงันี้ 

 2.1.3.1  เว้นขอบกระดาษด้านบน  (หวักระดาษ) ไว้ 1.5 นิ้ว ยกเว้นหน้าที่
ขึน้บทใหม่ของแต่ละบท ส่วนประกอบตอนต้นของรายงานการวจิยัซึ่งประกอบด้วย บทคดัย่อ 
กติตกิรรมประกาศสารบญั บญัชตีาราง บญัชภีาพ บญัชแีผนที ่บญัชีค าย่อและส่วนทา้ยประกาศ
ตอนท้ายของรายงานการวิจยั ซึ่งประกอบด้วยบรรณานุกรม ภาคผนวก ดชันี หรือประวัติ
ผูเ้ขยีนใหเ้วน้หวักระดาษไว ้2 นิ้ว 

 2.1.3.2  ขอบดา้นซา้ย เวน้ไว ้1.5 นิ้ว 
 2.1.3.3  ขอบดา้นขวา เวน้ไว ้1 นิ้ว 
 2.1.3.4  ขอบล่าง เวน้ไว ้1 นิ้ว 

                         (ดตูวัอยา่งภาคผนวก ก หน้า 44) 
          2.1.4  การเว้นระยะการพิมพ ์
                       2.1.4.1  ความกว้างระหว่างบรรทดัใหใ้ชบ้รรทดัพมิพ์ระบบ 1 บรรทดัพมิพ์
เดีย่ว (Single Space) หรอืการใช ้Auto Format ใน PC Computer ส าหรบัตวัพมิพภ์าษาไทย
และใหใ้ชบ้รรทดัพมิพร์ะบบ 1.5 Space ส าหรบัตวัพมิพภ์าษาองักฤษ 
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                      2.1.4.2  การเว้นระยะการพมิพ์ของหวัขอ้ใหญ่ในบท ให้เว้นห่างจากบรรทดั
ถดัไป(ทัง้บนและล่าง) 2 บรรทดัพมิพเ์ดีย่ว (Double Space) 
               2.1.4.3  การยอ่หน้าใหเ้วน้ระยะ 0.5 นิ้ว 
                      2.1.4.4  การพมิพข์อ้ความทีค่ดัลอกมาโดยตรง (Direct Quotations) 
                       1)  ข้อความที่คัดลอกมาที่มีความยาวไม่เกิน 3 
บรรทดั ใหพ้มิพต่์อจากขอ้ความในเนื้อหารายงานการวจิยัต่อไปไดเ้ลยโดยไม่ต้องขึน้บรรทดัใหม ่
แต่ใหใ้ส่ขอ้ความนัน้ไวใ้นเครือ่งหมายอญัประกาศ (Quotation Marks) ‚.....‛ 
                       2)  ข้อความคัดลอกมาเกิน 3 บรรทัดพิมพ์ ให้
พมิพ์ขึน้บรรทดัใหม่ โดยระยะบรรทดัระหว่างตวัเนื้อหากบัขอ้ความทีค่ดัลอกมาทัง้ส่วนบนและ
ส่วนล่าง คอื ระหว่างบรรทดัสุดทา้ยของขอ้ความทีค่ดัลอกมากบับรรทดัแรกของเนื้อหาถดัไปให้
เว้นระยะการพมิพ์ 2 บรรทดัพมิพ์เดี่ยว (Double Space) และให้เว้นระยะจากรอบซ้ายและ
กรอบขวาจากเนื้อหาของรายงานการวจิยัเขา้มา 0.5 นิ้วและให้ใชต้วัพมิพร์วมทัง้การเว้นระยะ
การพมิพเ์นื้อหารายงานการวจิยัปกต ิโดยไมต่อ้งใส่เครือ่งหมายอญัประกาศ 
                           3)  ถ้าขอ้ความคดัลอกมามกีารย่อหน้าภายในขอ้ความนัน้
ใหเ้พิม่ยอ่หน้าเขา้ไปอกี 0.5 นิ้ว 
                                  4)  ถา้มกีารเวน้หรอืตดัขอ้ความทีค่ดัลอกมาบางส่วน ขอ้ความทีต่ดั
และเว้นนัน้อยู่ตอนต้นและตอนท้ายของข้อความทัง้หมดให้พิมพ์เครื่องหมายจุด (Ellipsis 
Points) จ านวน 3 ชุด โดยเวน้ระยะ 1 ช่วงตวัอกัษร ‚...‛ ที่ตอนต้นและ/หรอืตอนท้ายแลว้แต่
กรณขีองขอ้ความทีค่ดัลอกมา 
                                 5)  ถา้ขอ้ความทีต่อ้งการเวน้อยูร่ะหว่างกลางของขอ้ความทัง้หมดให้
พมิพเ์ครือ่งหมายจดุลงในช่วงทีข่อ้ความนัน้เวน้ จ านวน 3 จดุ โดยเวน้อยู่ระหว่างกลางของจุด 1 
ช่วงตวัอักษร กรณีที่ผู้เขยีนรายงายการวจิยัต้องการเพิ่มเติมความคิดเห็นหรอืข้อความของ
ตนเองลงไปในขอ้ความทีค่ดัลอกมาให้ท าเครื่องหมายวงเลบ็เหลีย่ม [ ] ก ากบั เพื่อให้แตกต่าง
จากขอ้ความทีค่ดัลอกมาโดยตรง 
            6 )   ก รณีที่ ต้ อ งก า ร ใช้ เ ค รื่ อ งหมาย
อญัประกาศซ้อน ในขอ้ความที่มรอญัประกาศซ้อน ในขอ้ความที่มอีญัประกาศคู่อยู่แล้ว ให้ใช้
เครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่ว ‚...‛ (ดตูวัอยา่งในบทที ่3 หน้า 21) 
          2.1.5  การล าดบัเลขหน้า แบ่งเป็น 3 ส่วน คอื ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนเนื้อ
เรือ่ง และส่วนประกอบตอนทา้ย  
      2.1.5.1  การล าดบัเลขหน้าในส่วนประกอบตอนตน้ของรายงานวจิยั ใหล้ าดบั
หน้าดงันี้ 
       1 )   ร า ย ง านก า ร วิ จัย  ใ ห้ เ รี ย ง
ตามล าดบัตวัเลขอารบกิในเครือ่งหมายวงเลบ็ (1) (2) (3) ... 
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         2)  การใช้ตวัเลขก ากบัหน้านี้ ให้ใส่
ก ากบัเรยีงล าดบักนัไป ยกเวน้หน้าชื่อเรยีก (Title Page) หน้าอนุมตัแิละหน้าแรกของส่วนต่างๆ 
ไดแ้ก่ บทคดัย่อ กติตกิรรมประกาศ สารบญั บญัชตีาราง บญัชแีผนภูม ิ(ถ้าม)ี บญัชแีผนที ่(ถ้า
ม)ี และค าอธบิายสญัลกัษณ์(ถ้าม)ี ไม่ต้องพมิพ์ตวัเลขก ากบั แต่ใหจ้ านวนหน้ารวมไปดว้ย โดย
เริม่นบัชื่อเรือ่งเป็น (1) หรอื i   
       2.1.5.2  การล าดบัเลขหน้าในส่วนเนื้อเรื่องเป็นต้นไป
ให้พมิพเ์ลขก ากบัไปตามล าดบัหน้า 1 2 3 ... ฯลฯ โดยนับหน้าที่ 1 ตัง้แต่หน้าแรกของบทที่ 1 
เป็นตน้ไป ส าหรบัหน้าแรกของบททีไ่มต่อ้งใส่เลขหน้า แต่นบัรวมต่อเนื่องกนัไป 
      2.1.5.3 การล าดบัเลขหน้าในส่วนทา้ยของรายงานการ
วจิยั ไดแ้ก่ บรรณานุกรม ภาคผนวกแต่ละภาค ดชันี (ถ้าม)ี และประวตัผิูเ้ขยีน ไม่ต้องพมิพเ์ลข
ก ากบัหน้า แต่ให้นับจ านวนหน้ารวมไปด้วย หรอืหน้าที่เว้นหวักระดาษด้านบน 2 นิ้ว ไม่ต้อง
พมิพเ์ลขหน้าลงไปบนหน้านัน้ๆ 
        2.1.6  การพิมพ์เลขหน้า ให้พิมพ์ตวัเลขหน้า ทัง้ที่เป็นตวัเลขในวงเล็บ ตวัเลข
โรมนั และตวัเลขอารบกิ ใหพ้มิพต์รงกลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1 นิ้ว (ดู
ตวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 44 ) 
   2.1.7  การสะกดค า 
     2.1.7.1  การสะกดค าภาษาไทยที่ใช้ในรายงานวจิยัให้ใช้พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถานฉบบัล่าสุด เป็นเกณฑ ์
    2.1.7.2  การสะกดค าภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นรายงานการวจิยั ใหใ้ช ้Webster’s 
Dictionary ฉบบั Webster’s New Twentieth Century Dictury of The English Language หรอื 
Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary เป็นเกณฑ ์กรณีทีค่ าบางค าสามารถสะกดได้
อย่างถูกต้องมากกว่า 1 แบบ ใหเ้ลอืกใช้แบบใดแบบหนึ่งและให้ใช้เป็นแบบเดยีวกนัตลอดเล่ม 
ส่วนการสะกดค าภาษาต่างประเทศภาษาอื่น ใหใ้ชพ้จนานุกรมฉบบัมาตรฐานในภาษานัน้ๆเป็น
เกณฑ ์
    2.1.7.3  การสะกดค าภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ซึ่งไม่ปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับล่าสุดให้ตรวจสอบการสะกดค าในประเทศของ
ราชบณัฑติยสถานหรอืแหล่งอ้างองิซึ่งเป็นที่ยอมรบัและเชื่อถอืได้ ในกรณีที่เป็นชื่อบุคคลหรอื
ชื่อสถานทีท่ีเ่ป็นภาษาต่างประเทศอาจเขยีนตามตน้ฉบบัเดมิ โดยไมต่อ้งเขยีนเป็นภาษาไทย 
       2.1.8  การใช้ตวัย่อ 
           โดยทัว่ไปใหพ้ยายามหลกีเลี่ยงการใชต้วัย่อในเนื้อเรื่อง ยกเวน้บางครัง้อาจจะ
ใชไ้ดแ้ต่ตอ้งมคี าอธบิายก ากบั โดยในการเขยีนครัง้แรกใหว้งเลบ็ค าเตม็ไว ้ส่วนค าต่อๆ ไปใชค้ า
ย่อได้ และในตารางอนุญาตใหใ้ช้ตวัย่อได ้ส่วนในบทคดัย่อโดยเด็ดขาด เพราะอาจท าใหเ้ขา้ใจ
ผดิหรอืไมเ่ขา้ใจไดห้รอือาจใชไ้ดใ้นตารางหรอืรปูภาพหรอืแผนที ่เพื่อการประหยดัพืน้ทีแ่ละโดย
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ปกตนิัน้ควรจะต้องมคี าอธบิายไวใ้ต้ตารางรปูภาพ หรอืแผนที่หรอือธบิายไวใ้นเนื้อเรื่องและไม่
ควรใชต้วัยอ่ในผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
          2.1.9  ส าเนารายงานการวิจยั 
                    2.1.9.1  รายงานการวิจยั 1 เล่ม พร้อมทัง้ CD-Rom 1 แผ่น พร้อมทัง้
บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
            2.1.9.2  เอกสารสรุปผลการวจิยัภาษาไทยและภาษาองักฤษ อย่าง
ละ 1 ชุด พรอ้มทัง้ CD-Rom 1 แผ่น 
            2.1.9.3  แบบเสนอโครงการวจิยัทีเ่สนอขอรบัทุนการวจิยั จ านวน 1 
ชุด 
            2.1.9.4  ส าเนาหนังสอือนุมตัหิรอืสญัญาการจา้งทีป่รกึษา จ านวน 1 
ชุด 
 2.2  การพิมพส่์วนประกอบตอนต้น 
        2.2.1  ปกนอก 
            2.2.1.1  สขีองปกนอก 
  -  รายงานความกา้วหน้า ใชป้กกระดาษสีเหลือง 
  -  รา่งรายงานฉบบัสมบรูณ์ ใชป้กกระดาษสีชมพ ู
  -  เอกสารสรปุผลการศกึษา ใชป้กกระดาษสีเขียว 
  -  รายงานฉบับสมบูรณ์ ใช้ปกแข็งหุ้มผ้าแลกซีนสีเขียว เดิน
ตวัหนงัสอืสีทอง 
       2.2.1.2  พมิพ์ชื่อเรื่องรายงานการวจิยั ชื่อผู้วจิยั ปีที่
ท าการวจิยัและเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสอื(ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 30) 
       2.2.1.3  สันปก พิมพ์ชื่อเรื่องรายงานการวิจยั ชื่อ
ผูว้จิยั และปีทีท่ าการวจิยัตามแนวนอนของสนัปก ดงันี้ 
                      1)  พิมพ์อักษรตัวแรกของชื่อเรื่องรายงาน
การวจิยั ใหอ้ยูห่่างจากขอบบนของสนัปก 1 นิ้ว 
                     2)  พมิพช์ื่อผูว้จิยัต่อจากชื่อรายงานการวจิยั 
        3)  พมิพ์ปีที่ท าการวิจยัอยู่ห่างจาก
รมิขอบล่างของสนัปก 1 นิ้ว 
       (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 31) 
     2.2.1.4  ตวัพมิพ์ส าหรบัการพมิพ์ปกหน้าและสนัปก
จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
       2.1.1.5  ปกหลงัไมต่อ้งพมิพข์อ้ความใดๆ 
         2.2.2  หน้าปกใน 
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        พมิพช์ื่อเรื่อง ชื่อผูเ้ขยีน ปีที่ท าการวจิยัและเลขมาตรฐานสากลประจ า
หนงัสอื 
       (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 32) 

 2.2.3  บทคดัย่อ 
  2.2.3.1 รายงานการวิจยัภาษาไทย ให้จดัท าบทคดัย่อทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
           2.2.3.2  บทคดัย่อ ความยาวไม่เกนิ 2 หน้ากระดาษพมิพ์ (และไม่ควรเกิน 
1,200 ค า) 
           2.2.3.3  พิมพ์ค าว่า ‚บทคัดย่อ ‛ หรือ ‚ABSTRACT‛ ที่หัว
กระดาษหน้าแรกของบทคดัยอ่ห่างจากขอบกระดาษบน 2 นิ้ว 
            2.2.3.4  เว้นลงมาอีก 2 บรรทัด พิมพ์เดี่ยว (Double 
Space) ใหพ้มิพช์ื่อเรือ่งรายงานการวจิยั ชื่อ-สกุล ผูว้จิยั และปีทีท่ าการวจิยั 
           2.2.3.5  พิมพ์เส้นกัน้หน้าระหว่าง 2.2.2.4 กับเนื้อหาของ
บทคดัยอ่ 
     2.2.3.6  เนื้อหาของบทคดัยอ่ ควรครอบคลุม 
 1)  วตัถุประสงคข์องการศกึษาวจิยั 
 2)  วธิกีารศกึษาวจิยั 
  3)  ผลของการศกึษาวจิยั 
       4)  ขอ้สรปุและขอ้เสนอแนะ (ถา้ม)ี 
    2.2.3.7  เนื้อหาของบทคดัย่อใหม้ขีนาดตวัพมิพเ์ท่ากบัเนื้อเรื่องรายงานการ
วจิยั 
                  (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 33-37) 
         2.2.4  กิตติกรรมประกาศ 
    2.2.4.1  ใหพ้มิพว์่า กติตกิรรมประกาศ 
    2.2.4.2  พิมพ์ข้อความบรรทดัแรกห่างจากหวัเรื่อง 2 บรรทดัพิมพ์เดี่ยว
(Double Space)  
    2.2.4.3  ในการเขยีนค าขอบคุณใหใ้ชค้ าว่า ผูว้จิยัแทนสรรพนามบุรษุที ่1 
    2.2.4.4  พมิพช์ื่อและชื่อสกุล ของผูว้จิยัห่างจากบรรทดัสุดทา้ยของขอ้ความ 
2บรรทดัพมิพ์เกี่ยว (Double Space) โดยใชห้ลกัการเดีย่วกนักบัการระบุ ชื่อ-สกุล ตามขอ้ 3) 
ของปกหน้ารายงานการวจิยัในบทที1่ 
             (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 37)   
         2.2.5   สารบญั 
     2.2.5.1  ใหพ้มิพห์วัสารบญั ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษบน 
2 นิ้ว 
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      2.2.5.2  แสดงบญัชีการแบ่งเนื้อเรื่องออก โดยให้เรยีงตามล าดบัหวัเรื่อง
ส าคญัตามหมายเลขหวัเรือ่ง พรอ้มทัง้ระบุหมายเลขหน้าตามปรากฏในรายงานวจิยั 
      2.2.5.3  ให้พิมพ์บัญชีสารบัญบรรทัดแรกห่างจากหัวสารบัญ (Double 
Space)  
      2.2.5.4  แสดงสดัส่วนประกอบทีส่ าคญัทัง้หมดของรายงานการวจิยั (ยกเวน้
หน้าปกในและหน้าอนุมตั)ิ เรยีงตามล าดบัหน้า โดยมหีวัเรื่องต่างๆ ทีอ่ยู่ในสารบญัจะต้องมอียู่
ในเนื้อเรื่องด้วยในการพมิพ์สารบญัให้ความกว้างระหว่างบรรทดัเท่ากบั 1 บรรทดัพมิพ์เดี่ยว
(Single Space) 
         2.2.5.5  สารบญัตาราง หรอืสารบญัภาพ หรอืสารบญัแผน
ที/่แผนภมู ิใหใ้ชว้ธิพีมิพเ์ช่นเดยีวกนั 
        (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า 38-41 หรือดูตัวอย่าง
สารบญัของเอกสารเล่มนี้) 
  2.3  การพิมพบ์ทและหวัข้อในบท 

   2.3.1  บท (Chapters) 
           เมื่อเริม่บทใหม่จะต้องขึน้หน้าใหม่เสมอ และมเีลขประจ าบท โดยใหใ้ช้เลขอา
รบกิในรายงานการวจิยั ใหพ้มิพค์ าว่า ‚บทที‛่ ไวต้รงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วน ‚ชื่อ
บท‛ ให้พมิพ์ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเช่นกนั โดยให้พมิพ์ต ่าลงมาจากบรรทดับน 2 บรรทดั
พมิพ์เดยีว (Double Space) ชื่อบทที่ยาวเกิน 1 บรรทดั ให้แบ่งเป็น 2-3 บรรทดัตามความ
เหมาะสม โดยพมิพ์เรยีงลงมาเป็นลกัษณะสามเหลีย่มกลบัหวั และไม่ต้องขดีเสน้ใต้ โดยให้ใช้
ขนาดพมิพต์วัหนา (Bold) ขนาด 20 Points 
         2.3.2  หวัข้อใหญ่ (Main Headings) 
         หวัขอ้ใหญ่ในแต่ละบท หมายความถงึ หวัขอ้มใิช่เป็นเรือ่งประจ าบท ใหพ้มิพอ์ยู่
ชดิรมิซา้ยห่างจากบรรทดับน 2 บรรทดัพมิพเ์ดีย่ว (Double Space) โดยเลขทีข่องหวัขอ้ใหญ่ให้
ขึน้ตน้ดว้ยเลขทีข่องบท แลว้ตามดว้ยล าดบัหมายเลขของหวัขอ้ตามล าดบั เช่น   1.1,1.2,1.3,... 
การพมิพ์ให้ใช้ขนาดตวัอกัษรตวัหนาทบึขนาด 18 Points การพมิพ์บรรทดัต่อไปให้เว้น 2 
บรรทดัพมิพเ์ดีย่ว (Double Space) แลว้จงึพมิพข์อ้ความหรอืหวัขอ้รอ้ง โดยยอ่หน้า 0.5 นิ้ว 
         ส าหรบัการพมิพภ์าษาองักฤษ อกัษรแรกของทุกๆ ค าต้องพมิพ์ด้วยอกัษรตวั
ใหญ่เสมอ แต่บุพบท (Preposition) สนัธาน (Conjunction) และค าน าหน้านาม (Article) ไม่ต้อง
พมิพ์ด้วยอกัษรตวัใหญ่เว้นแต่ บุพบท สนัธาน และค าน าหน้านามดงักล่าวจะเป็นค าแรกของ
หวัขอ้ 
   (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 45) 
          
 

2.3.3  หวัข้อรอง (Sub-headings) 
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       2.3.3.1  หวัขอ้รองล าดบัที ่1 ใหใ้ชข้นาดตวัอกัษรปกตติวัหนา (Bold) พมิพ์
หวัขอ้รองโดยใหย้อ่หน้าจากหวัขอ้ใหญ่ 0.5 นิ้ว พมิพเ์วน้ระยะต ่าจากหวัขอ้ใหญ่ 2 บรรทดัพมิพ์
เดีย่ว (Double Space) เลขทีข่องหวัขอ้ต่อรองใหด้ขีึน้ต้นดว้ยเลขทีข่องบท แลว้ตามดว้ยเลขที่
ของหวัขอ้ใหญ่ และหมายเลขของหวัขอ้รองล าดบัที ่1 ตามล าดบั ดงันี้ 1.1.1,1.1.2,1.1.3,... 
            2.3.3.2  หวัข้อรองล าดบัที่ 2 ขึ้นต้นด้วยเลขที่ของบท แล้ว
ตามด้วยเลขที่ของหัวข้อใหญ่หัวข้อรองล าดับที่ 1 และหมายเลขของหัวข้อรองล าดับที่ 2 
ตามล าดบั ดงันี้ 1.1.1.1,1.1.1.2,1.1.1.3,... 
            2.3.3.3  หวัขอ้รองล าดบัที่ 3 ใหใ้ชว้ธิีใส่ตวัเลขในวงเลบ็เดีย่ว 
ดงันี้ 1)... 2)...3)... และถา้มหีวัขอ้รองถดัไปอกี ใหใ้ชต้วัเลขในวงเลบ็คู่ ดงันี้ (1)...(2)...(3)... 
            2.3.3.4  การพมิพ์เลขที่ของหวัข้อรองแต่ละล าดบัให้พมิพ์ให้
ตรงกบัขอ้ความบรรทดัแรกของหวัขอ้รองทีอ่ยูล่ าดบัก่อนหน้า 
            (ดตูวัอยา่งหน้า 12) 
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(ตวัอยา่งรปูแบบการพมิพช์ื่อบทหวัขอ้ในบทและหวัขอ้ยอ่ย) 
 

บทท่ี 1 
 

ช่ือบท 
 
 

1.1//หวัข้อใหญ่ 
 
 
        1.1.1//หวัข้อรองล าดบัท่ี 1 
      1.1.1.1//หวัขอ้รองล าดบัที ่2 
        1.1.1.2//หวัขอ้รองล าดบัที ่2 
                              1)//หวัขอ้รองล าดบัที ่3 
              2)//หวัขอ้รองล าดบัที ่3 
                  (1)//......................... 
                (2)//......................... 
 
 
  ค าแรกของยอ่หน้าใหมท่ีจ่ าเป็น ใหเ้ขยีนเป็นตวัหนงัสอื หา้มเขยีนเป็นตวัเลข 
  อนึ่ง ถา้เรือ่งทีต่อ้งการเขยีนบางบท ไม่สามารถจดัพมิพต์ามแบบแผนทีก่ าหนด
ได้ครบก็อาจปรบัไดต้ามความจ าเป็น ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัความเหน็ของคณะกรรมการการวจิยัและ
พฒันาของวุฒสิภา 
         2.3.4  ข้อแนะน าส าหรบัการพิมพบ์ทและหวัข้อในบทบรรทดัเน้ือความก็
ให้ขึ้นหวัข้อใหม่นัน้ในหน้าถดัไป 
   การพิมพ์บท ชื่อบท และ/หรอืหวัข้อในบท ให้ใช้ตวัอักษรตวัหนาไม่
ตอ้งขดีเสน้ใต ้และตอ้งใชใ้หเ้หมอืนกนัตลอดทัง้เล่ม โดยหา้มใชต้วัเอยีง (Italic) 
   
  2.4 การพิมพต์าราง กราฟ แผนภมิู แผนท่ี และภาพประกอบ 
  ตารางประกอบด้วย เลขที่ของตาราง ชื่อตาราง ข้อความ และแหล่งที่มาของ
ตาราง โดยปกติให้พิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกัน ถ้าตารางสัน้มาก (น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ) 
อาจจะพมิพ์อยู่ในเนื้อเรื่องได้โดยเว้นช่วงห่างระหว่างตารางและเนื้อเรื่อง 2 บรรทดัพมิพ์เดี่ยว
(Double Space) 
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  กรณตีารางนัน้มคีวามยาวไมส่ามารถสิน้สุดในหน้าเดยีวกนั ใหพ้มิพส์่วนทีเ่หลอื
ในหน้าถดัไปโดยระบุล าดบัทีข่องตารางต่อดว้ยวงเลบ็ค าว่า (ต่อ) 
  การพมิพ์จะต้องพมิพ์ในเลขที่ของตารางและชื่อตารางอยู่ชิดกรอบด้านซ้าย 
เลขทีข่องตารางใหใ้ชเ้ลขทีบ่ทและตามด้วยล าดบัทีข่องตารางเช่นเดยีวกบัเลขที่หวัขอ้ เช่น ใน
บทที ่1 ของรายงานการวจิยั ใหพ้มิพว์่า ตารางที ่1.1 ตารางที ่1.2 ตารางที ่1.3 ตามล าดบัเลขที่
ของตารางใหพ้มิพห์่างจากค าว่า ‚ตารางที‛่ 1 ตวัอกัษรและชื่อตารางใหเ้วน้ระยะห่างจากล าดบัที่
ของตาราง 2 ตวัอกัษร ถ้าชื่อตารางยาวมากกว่า 1 บรรทดั ความกวา้งระหว่างบรรทดัต่อๆ มา
ใหอ้ยู่ในระบบ 1 บรรทดัพมิพ์เดีย่ว (Single Space) และอยู่ในระดบัเดยีวกนักบัชื่อตารางของ
บรรทดัแรก โดยใหพ้มิพเ์ลขทีข่องตารางตวัหนาส่วนชื่อตารางพมิพต์วัอกัษรธรรมดา 
  การอ้างองิตารางให้อ้างตามเลขที่ของตารางว่า ตามตารางที่ ... ไม่ควรอ้างว่า
ตามตารางขา้งบนหรอืตามตารางขา้งล่าง หรอืตามตารางต่อไป หรอืตามตารางหน้า ... 
  ขนาดความกวา้งของตาราง ไม่ควรเกนิกรอบของหน้ารายงานการวจิยั ส าหรบั
ตารางขนาดใหญ่ให้พยายามลดขนาดของตารางลง โดยใช้การถ่ายย่อส่วน หรอืวธิอีื่นๆ ตาม
ความเหมาะสมส่วนตารางทีก่วา้งเกนิกว่าหน้าของรายงานการวจิยักอ็าจจดัพมิพ์ตามแนวขวาง
ของหน้าได ้
    (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 46) 
  ส่วนกราฟ แผนภูม ิแผนที่ และภาพประกอบ ให้ระบุชื่อและรายละเอยีดอื่นๆ 
ไวใ้ตภ้าพเหล่านัน้และพมิพใ์นลกัษณะเดยีวกนักบัตาราง 
  (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 47-49) 
  ตารางและภาพนัน้ ควรจะมกีารเวน้เนื้อทีท่ ัง้สีด่า้นเช่นเดยีวกบัการเวน้เนื้อทีใ่น
หน้าปกตแิละอกัษรในตารางหรอืรปูภาพนัน้ ควรเป็นตวัพมิพ ์พยายามหลกีเลีย่งการใชม้อืเขยีน 
  ในการเขยีนแหล่งที่มา (Sources) ของตาราง กราฟ แผนภูม ิแผนที่ และ
ภาพประกอบนัน้ให้ท าในท านองเดยีวกบัการเขยีนเอกสารอ้างองิ (ซึ่งจะได้กล่ าวในบทต่อไป) 
แต่มสีิง่ต่างกนัเลก็น้อย คอืต าแหน่งทีพ่มิพข์องแหล่งทีม่านัน้ ใหพ้มิพไ์วใ้นตารางกราฟ แผนภูม ิ
แผนที ่และภาพประกอบ โดยใหเ้วน้ห่างจากตาราง กราฟ แผนภูม ิแผนที ่หรอืภาพประกอบ 2 
บรรทดัพมิพ์เดี่ยว (Double Space) และเริม่ค าว่า ‚แหล่งที่มา‛ โดยให้อกัษรตวัแรกชดิกรอบ
ด้วยซ้ายหรอืตรงกบัส่วนซ้ายมอืสุดของตาราง/กราฟ/แผนภูม/ิแผนที่/ภาพประกอบหรอืจะใช้
ระบบอื่นทีเ่หน็ว่าสวยงามและเหมาะสม ขอ้ส าคญัคอืใชใ้หเ้หมอืนกนัตลอดทัง้เล่ม 
  ถ้าหากตารางมทีัง้ ‚แหล่งที่มา‛ และ ‚หมายเหตุ‛ ให้ระบุ ‚แหล่งที่มา‛ ก่อน 
‚หมายเหตุ‛ 
  ภาพประกอบ หากเป็นภาพถ่ายที่อ้างองิมาจากที่อื่น ให้ใชก้ารถ่ายส าเนา แต่
หากเป็นผลของการวจิยั ใหใ้ชภ้าพจรงิทัง้หมดและตดิดว้ยกาวทีม่คีุณภาพด ี
  2.5 การพิมพบ์รรณานุกรม 
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  ให้พมิพ์ค าว่า บรรณานุกรม หรอื ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากของกระดาษ
ตอนบน 2 นิ้ว และใหเ้ริม่พมิพร์ายการบรรณานุกรมรายการแรกห่างจากหวัขอ้บรรณานุกรม 2 
บรรทดัพมิพ์เดยีว (Double Space) ส่วนในหน้าถดัไปให้บรรทดับนสุดห่างจากขอบกระดาษ
ตอนบน 1.5 นิ้วและไมต่อ้งพมิพห์วับรรณานุกรม 
  บรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาองักฤษใหพ้มิพแ์ยกออกจากกนั โดยรายงาน
การวจิยัภาษาไทยใหพ้มิพบ์รรณานุกรมภาษาไทยก่อน แลว้จงึพมิพบ์รรณานุกรมภาษาองักฤษ 
บรรณานุกรมแต่ละภาษาใหเ้รยีงล าดบัตามอกัษรชื่อผู้เขยีน ถ้ามกีารอ้างองิเอกสารของผูเ้ขยีน
คนเดยีวกนัหลายรายการใหเ้รยีงล าดบัตามปีทีพ่มิพ ์
  ให้พิมพ์บรรณานุกรมแต่ละรายการชิดขอบกระดาษด้านซ้าย และให้พิมพ์
ขอ้ความบรรทดัถดัไปโดยเวน้ระยะยอ่หน้าเขา้ไป 8 ตวัอกัษร โดยใหเ้ริม่การพมิพท์ีอ่กัษรตวัที ่9 
หรอื 0.75 นิ้ว ดงันี้ 
  ชื่อผูแ้ต่ง. ปีทีพ่มิพ.์ ชื่อเรือ่ง. จ านวนเล่ม. ครัง้ทีพ่มิพ.์ 
  //////ชื่อชุดหนงัสอื. สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพ ์
  บรรณานุกรมในแต่ละรายการให้เว้นห่างกัน 1 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว (Single 
Space) 
  บรรณานุกรมรายการเดยีวกนัใหพ้มิพอ์ยู่ในหน้าเดยีวกนักรณีทีม่บีรรณานุกรม
หลายๆ รายการทีม่ผีูแ้ต่งคนเดยีวกนั ใหพ้มิพ์บรรณานุกรมรายการถดัไปโดยไม่ต้องพมิพช์ื่อผู้
แต่งอกี แต่ใหข้ดีเสน้เท่ากนั 8 ช่วงตวัอกัษรหรอื 0.75 นิ้ว ดงันี้_______. แทน 
  การพมิพร์ายการบรรณานุกรมแต่ละรายการ ใหพ้มิพห์่างจากเครื่องหมานมหพั
ภาค (.) 2 ตวัอกัษรส่วนการพมิพห์ลงัเครือ่งหมายอื่นๆ ใหเ้วน้ 1 ตวัอกัษร ดงันี้ 
  ชื่อผูแ้ต่ง.//ปี.//ชื่อหนงัสอื.//ครัง้ทีพ่มิพ.์//ชื่อชุด. 
  //////เมอืงทีพ่มิพ:์/ส านกัพมิพ ์
  ชื่อหนงัสอืหรอืชื่อวารสารใหพ้มิพด์ว้ยอกัษรตวัหนา (Bold) ส่วนเอกสารทีไ่ม่ได้
มกีารตพีมิพ์เผยแพร่เอกสารประเภทอกัส าเนา ถ่ายเอกสารหรอืจุลสาร ให้พมิพ์ด้วยอกัษรตวั
ปกต ิ
    (รายละเอยีดของการลงรายการบรรณานุกรมอยูใ่น บทที ่3) 
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บทท่ี 3 
การเขียนเอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรม 

 
 การเขยีนรายงานวจิยั จะต้องมกีารระบุแหล่งทีม่าของขอ้มลูประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการ
ให้เกียรติแก่เจ้าของความคิดและถือเป็นจรรยาบรรณของผู้วิจ ัยด้วย นอกจากนี้  ยังเป็น
ประโยชน์ในการใหผู้อ่้านไดพ้จิารณาความถูกตอ้ง ความน่าเชื่อถอืของรายงานการวจิยั และการ
น าไปศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิอกัต่อไป 
 3.1  การเขียนเอกสารอ้างอิง   
 การเขยีนรายงานการวจิยัของสถาบนัก าหนดใหใ้ชก้ารอา้งองิระบบนาม-ปี 
         3.1.1 การอ้างอิงระบบนาม-ปี (Name-Year System) เป็นการอ้างองิโดย
การแทรกเอกสารที่อ้างองิไวใ้นเนื้อหาของรายงานการวจิยั ดว้ยการระบุชื่อ-นามสกุลของผูแ้ต่ง
และปีที่พมิพ์พรอ้มทัง้เลขหน้าที่อ้างองิในเอกสารนัน้ โดยให้ใส่ไว้ในวงเลบ็แทรกอยู่กบัเนื้อหา
รายงานการวจิยัก่อนหรอืหลงัขอ้ความทีต่อ้งการอา้งองิเป็นการอา้งองิเพยีงย่อๆ ส่วนขอ้มลูอื่นๆ 
ของเอกสารที่อ้างอิง เช่น ชื่อเอกสารสถานที่พิมพ์และส านักพิมพ์จะต้องมีปรากฏอยู่ใน
บรรณานุกรมทา้ยเล่มของรายงานการวจิยัดว้ย 
        3.1.2  วิธีการเขียนรายการอ้างอิง 
             3.1.2.1  การเขียนให้ระบุชื่อ -สกุล ผู้แ ต่ง ตามด้วย
เครือ่งหมายจลุภาค (.) ปีทีพ่มิพเ์ครื่องหมายมหพัภาคคู่ (:) และเลขหน้าทีอ่้างองิ ทัง้นี้  ปีทีพ่มิพ์
ใหใ้ชปี้ พ.ศ. เมือ่อา้งองิหนงัสอืภาษาไทยและปี ค.ศ. เมือ่อา้งองิหนงัสอืภาษาองักฤษ ดงันี้ 
  (ชื่อผูแ้ต่ง,ปีทีพ่มิพ ์: หน้าทีอ่า้งองิ) 
  ตวัอยา่ง  (เชงิชาย  พรหมรกัษา, 2545 : 55) 
      (สุรพล  ทองกองทุน, 2541 : บทคดัยอ่) 
      (Moore and Rachael, 1977:7) 
              3.1.2.2  ถ้าเอกสารทีอ่้างองิไม่ปรากฏชื่อผูแ้ต่ง แต่เป็นเอกสาร
ออกในนามสถาบนัหรอืหน่วยงานใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งเป็นชื่อสถาบนัหรอืหน่วยงาน ใหเ้ขยีนอ้างองิ
หน่วยงานระดบัสงูมาก่อนและถา้สถาบนัเป็นหน่วยงานของรฐัใหข้ึน้ต้นดว้ยหน่วยงานระดบักรม
ลงมา 
  ตวัอยา่ง  (กรมโยธาธกิาร, 2539 : 42) 
      (สถาบนัวจิยัและพฒันา, 2543 : 25) 
      (United Nation,1998 : 6) 
              3.1.2.3  ถ้าเอกสารที่อ้างองิไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มี
ชื่อบรรณาธกิารผูร้วบรวมหรอืผูว้จิารณ์ใหร้ะบุชื่อเหล่านี้แทน 
  ตวัอยา่ง  (บุญเลศิ  ชา้งใหญ่,บรรณาธกิาร, 2535) 
      (Richard and Nash, eds.,, 1998 : 56) 
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      (Burton and Gibson, eds., 1997 : 122) 
          3.1.2.4  ถ้าเอกสารทีอ่้างองิไม่ปรากฏชื่อผูแ้ต่งใหร้ะบุ
ชื่อเรือ่งหรอืหนงัสอืแทน 
  ตวัอยา่ง  (มตชิน 2544, 6 กุมภาพนัธ ์22) 
      (ขา่วสด , 14 และ 15 กนัยายน : 4) 
       3.1.2.5  ถา้อา้งองิเอกสารหลายๆเรื่องพรอ้มๆ กนั ให้
เขยีนอา้งองิตามล าดบัปีทีพ่มิพ ์
  ตวัอยา่ง  (วชิาญ  สลีารกัษ์, 2531 : 42 สุวฒัน์  กลิน่ผา, 2538 : 
57) 
      (Defoe, 1974 :45; Bowl, 1984 : 11-14: 
Brown and Derkins, 1989 : 25) 
       3.1.2.6  ถ้ามเีอกสารที่อ้างอิงไม่ปรากฏปีที่พมิพ์ ให้
ระบุค าว่า ‚ ม.ป.ป.‛ หรอื ‚n.d.‛ แทนปีทีพ่มิพ ์
  ตวัอยา่ง  (สายหยดุ  มงัควานนท,์ ม.ป.ป. : 42) 
      (โยธนิ  รกัษ์เชือ้, ม.ป.ป. : 55-57) 
      (Thailand. Department of Commerce, n.d : 
62) 
        3.1.3  วิธีการเขียนนามผูแ้ต่ง 
          3.1.3.1  กรณีผู้แต่งเป็นคนธรรมดาไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ 
โดยถา้เป็นคนไทยใหใ้ส่ชื่อและชื่อสกุล ถา้เป็นชาวต่างประเทศใหใ้ส่เฉพาะชื่อสกุลเท่านัน้ 
  ตวัอยา่ง  (วชิาญ  เรงิชาย, 2544 : 8) 
      (มาโนช  ด ารงกุล, 2547 : 54) 
      (King, 2544 : 85) 
      (Dawson, 2543 : 112) 
          3.1.3.2  กรณีผู้แต่งมฐีานนันดรศกัดิ ์บรรดาศกัดิ ์ให้พมิพ ์
‚ชื่อ‛ ‚,‛ แลว้ตามดว้ยฐานนัดรศกัดิ ์หรอืบรรดาศกัดิ ์
  ตวัอยา่ง  (วจิติรวาทการ, หลวง, 2499 : 41) 
      (คกึฤทธิ ์ปราโมช, ม.ร.ว.,2511 :25) 
      (ธรรมศกัดิม์นตร,ี เจา้พระยา, 2485 :56) 
        3.1.3.3  กรณีผูแ้ต่งมยีศทางทหาร ต ารวจ หรอืมตี าแหน่ง
ทางวชิาการหรอืมคี าเรยีกทางวชิาชพี เช่น นายแพทยท์นัตแพทย ์ไม่ต้องใส่ยศ หรอืต าแหน่ง
ทางวชิาการหรอืค าเรยีกทางวชิาชพีนัน้ๆ 
  ตวัอยา่ง     (พรทพิย ์ โรจนสุนนัท,์ 2542 : 58) 
             (ไพรชั  ไพรลอืชา, 2542 : 22) 
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      (อภชิาต  ดวงแกว้, 2539 : 142) 
       3.1.3.4  กรณีหนังสอืแปล ให้ลงชื่อผู้แต่งเดมิ พร้อม
ระบุว่าเป็นงานแปล ถา้ไมท่ราบชื่อผูแ้ต่ง จงึระบุชื่อผูแ้ปล 
  ตวัอยา่ง  (โรจนา  นาเจรญิ, ผูแ้ปล, 2522 : 6) 
      (Johannson, M.I. Translated by Mike 
Bennett, 1994 : 13 
        3.1.4  วิธีการอ้างอิงตามจ านวนผู้แต่ง 
        3.1.4.1  ผูแ้ต่งคนเดยีว 
        1)  ระบุชื่อผู้แต่งแล้ววงเล็บปีที่พมิพ์
และเลขทีห่น้าไวก่้อนขอ้ความทีอ่า้งองิ 
  ตวัอยา่ง  วรพจน์  พนัธส์วน (2540 : 10) สรุปทศิทางเศรษฐกจิ
ของไทยในปี พ.ศ. 2549 ไวว้่า........ 
   หรอื  Gordon ( 1 9 8 6  : 35-40) 
Introduced…………………… 
   หรอื  ระบุชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์ เลขที่หน้าไว้ในวงเล็บท้าย
ขอ้ความทีอ่า้งองิ 
  ตวัอยา่ง  ‚การส่งเสรมิการขายตามกลยุทธ ์3 M‛  
      (พฒันศกัดิ ์ รกัษาภกัด,ี 2544 : 52) 
   หรอื 
 .................................................................................................. 
      ............(Mckoy, 1991 : 23-25) 
         2)  ผูแ้ต่งคนเดยีวเขยีนเอกสารหลาย
เล่ม พมิพค์นละปี แต่ตอ้งการอา้งถงึพรอ้มๆ กนั ใหเ้รยีงตามล าดบัปีทีพ่มิพ์ 
  ตวัอยา่ง  (ประวตั ิ พรอ้มมลู, 2531 : 7,2535 : ค-ง : 5) 
      (Smith, 1990 : 33, 1992 : 17) 
       3)  ถ้าผู้แต่งคนเดยีวกนัแต่งหนังสอื
หลายเรื่องในปีเดยีวกนั ให้ไล่ตวัอกัษร ก ข ค ...(ส าหรบัเอกสารภาษาไทย)หรอื a b c …
(ส าหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ)ไวท้า้ยปีทีพ่มิพ ์
  ตวัอยา่ง  (ประวตั ิ พรอ้มมลู, 2531 ก : 25) 
      (ประวตั ิ พรอ้มมลู, 2531 ข : 120) 
      (Jones, 1990 a : 125) 
      (Jones, 1990 b : 75) 
       4)  ถ้าเอกสารเรื่องเดียวแต่มหีลาย
เล่มจบ และมผีูแ้ต่งคนเดยีวใหร้ะบุหมายเลขของเล่มทีอ่า้งถงึดว้ย 
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  ตวัอยา่ง  (วทิยา  อาณาภริมณ์, 2542 : เล่ม 2, 145-151) 
      (Webb, 1982 : Vol.4, 125) 
       3.1.4.2  ผูแ้ต่ง 2 หรอื 3 คน ให้ระบุชื่อ-ชื่อสกุลของผู้
แต่งทัง้หมดแล้วเชื่อมด้วยค าว่า ‚และ‛ ส าหรบัผู้แต่งที่เป็นชาวต่างประเทศใส่เฉพาะชื่อสกุล 
เชื่อมดว้ย ‚and‛ หรอื ‚&‛ (Amperand) 
  ตวัอยา่ง  (สุรชันี  ศรณีรงค ์และสุรพนัธ ์ ปัน่เมอืง, 2544 :28) 
      (เสนอ  เต็มแก้ว, สมัย  ขุมทอง และสุขุม  
พนัธแ์ตง, 2538 :15-18) 
      (Andrew and Nelson, 1998 : 49) 
       3.1.4.3  ผูแ้ต่ง 3 คนขึน้ไป ใหใ้ส่เฉพาะชื่อ-สกุลผูแ้ต่ง
คนแรกแลว้ตามดว้ยค าว่า ‚และคณะ‛ หรอื ‚และคนอื่นๆ‛ ถ้าผูแ้ต่งเป็นชาวต่างประเทศ ใหต้าม
ดว้ย ‚and others‛ หรอื ‚Et al.‛ 
  ตวัอยา่ง   (สุรชันี  ศรณีรงค ์และคณะ, 2543 : 154) 
      (Ranson and others, 1994 :43) 
      (Wilson, Et al. 1995 : 124) 
        3.1.5  วิธีการอ้างอิงเอกสารพิเศษ 
   การอ้างอิงถึงเอกสารพเิศษ ได้แก่ จดหมาย จดหมายเหตุ ปาฐกถา 
การบรรยาย สมัภาษณ์ เทป สไลด ์ฟิลม์สตปิส ์บทภาพยนตร ์รายการวทิย ุโทรทศัน์ ฯลฯ 
   การอ้างองิเอกสารพเิศษนัน้ ส่วนใหญ่ไม่อาจน าหลกัเกณฑก์ารอ้างองิ
แบบปรกตมิาใชว้ธิกีารอา้งองิใหด้ าเนินการ ดงันี้ 
         3.1.5.1 ลงรายการอ้างอิงแบบปกติ โดยไม่มกีารระบุเลข
หน้า 
  ตวัอยา่ง  (Hawking, 1998) 
      (วญิํ ู จาตุรนต,์ 2542) 
      (คกึฤทธิ ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2524) 
         3.1.5.2 ถ้าเป็นเอกสารตัวเขียน จดหมายเหตุจารึกหรือ
เอกสารโบราณอื่นๆ ให้ลงรายการอ้างอิงโดยระบุตวัผู้เขยีน หรอืเชื่อเรื่อง เพื่อแสดงว่าเป็น
เอกสารทีม่อียูจ่รงิ สามารถตรวจสอบได ้
   ถา้ไมท่ราบปีทีเ่ขยีนเอกสารใหล้งว่า ม.ป.ป. 
   ถ้าสนันิษฐาน แต่ไม่ปรากฏวนัทีใ่นเอกสารให้ลงว่า 2474? (?แสดงว่า
ไมแ่น่ใจ) 
  ตวัอยา่ง  (ฎกีารอ้งทุกขข์อเวน้ค่าเช่าและบตัรสนเท่ห,์ ม.ป.ป.) 
        3.1.5.3 การลงรายการอ้างองิส าหรบัจดหมายบนัทกึช่วยจ า 
และบทสมัภาษณ์ไมถ่อืว่าเป็นเอกสารพเิศษแต่ละแบบแผนการลงรายการโดยเฉพาะ 
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   ถ้าอ้างองิจดหมาย ก็ต้องบอกปีด้วยถ้าทราบ และให้ระบุต าแหน่งของ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยเพราะเป็นการยนืยนความน่าเชื่อถอืของเอกสารทีใ่ชอ้า้งองิ 
  ตวัอยา่ง  (Gibson, U.S. Senator, 1993) 
      (ป๋วย   อึ๊งภากรณ์, ผูว้่าการการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2510) 
         3.1.6 วิธีการอ้างอิงเอกสารทุติยภูมิ หรอืเอกสารที่ไม่ใช่ต้นฉบับ
โดยตรง ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งเอกสารทัง้ 2 รายการ โดยระบุชื่อผูแ้ต่ง ปีทีพ่มิพแ์ละหน้าทีอ่้างองิของ
เอกสารปฐมภมูหิรอืเอกสารล าดบัแรกก่อนแลว้จงึตามดว้ย ‚อา้งถงึใน‛ หรอื ‚Quoted in‛ แลว้จงึ
ระบุชื่อผูแ้ต่งของเอกสารทุตยิภมู ิหรอืเอกสารล าดบัที ่2 ปีทีพ่มิพแ์ละหน้าทีอ่า้งองิ 
  ตวัอยา่ง  (โกวทิย ์พวงงาม,2528 :88 อ้างถงึใน ลขิติ  ธรีเวคนิ, 
2538 : 41) 
      (Taylor, 1947.Quoted in Learner and 
Wanal, 1992) 
        3.1.7 วิธีการอ้างอิงโดยการคดัลอกข้อความ 
   ก่อนทีจ่ะน าขอ้ความทีค่ดัลอกมาแทรกไวใ้นเนื้อหาของรายงานการวจิยั 
ควรกล่าวน าในเนื้อเรือ่งว่าเป็นค ากล่าวของใคร และจะตอ้งน าไปใส่ไวท้ีก่ารอา้งองิ 
         3.1.7.1  ขอ้ความทีค่ดัลอกมคีวามยาวไม่เกนิ 3 บรรทดั ให้
คดัลอกขอ้ความในเครื่องหมายอญัประกาศคู่ ‚..........‛ แทรกในเนื้อหาของรายงานการวจิยัได้
เลข 
  ตวัอยา่ง 
//////////////////// ‚วตัถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม คอื เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของผู้ปกครอง
นักเรยีนโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา เกี่ยวกับสภาพครอบครวั 
ปัญหาและวธิแีกไ้ขปัญหาครอบครวั ‛ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
         3.1.7.2  ถ้าขอ้ความที่คดัลอกมามขีอ้ความอื่นที่คดัลอกมา
ซอ้นอยูอ่กี ใหใ้ส่เครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่ว ‘….’ ส าหรบัขอ้ความทีซ่อ้นอยูน่ัน้ 
  ตวัอยา่ง 
///////////////////// ‚ยงั (Young) ไดใ้หค้วามหมายของบทบาทไวว้่าเป็นหน้าทีข่องผูด้ ารงต าแหน่งต ่า
กว่าซึ่งแนวคดิของ Young สอดคล้องกบัแนวคดิของบุคคลอื่นๆ นัน้คอื ‘บทบาทย่อมมี
ความสมัพนัธอ์ยูก่บัต าแหน่งทีเ่จา้ของบทบาทนัน้ด ารงต าแหน่งอยู่’‛///////////////////////////////////////// 
         3.1.7.3  ขอ้ความทีค่ดัลอกมามคีวามยาวเกนิกว่า 3 บรรทดั 
ใหย้กขอ้ความที่คดัลอกมาพมิพข์ึ้นบรรทดัใหม่ โดยเวน้ระยะการพมิพจ์ากกรอบซา้ยและกรอบ
ขวาของหน้าพมิพป์รกตเิขา้ไปขา้งละ 0.5 นิ้วทุกบรรทดั กรณทีีม่ยี่อหน้าในขอ้ความทีค่ดัลอกมา
ใหย้อ่หน้าเขา้มาอกี 0.5 นิ้ว และใหไ้ดเ้ครือ่งหมายจดุ 3 จดุ (...) แทนขอ้ความทีต่ดัออก 
  ตวัอยา่ง 
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    ดงัความตอนหน่ึงในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั ในพธิ ี  พระราชทาน ปริญญาบัตรของสถาบัน ครัง้ที่ 1 เมื่อวัน
พฤหสับดทีี ่10 พฤษภาคม    พ.ศ. 2513 
  ...เดิมทีเดียวข้าพเจ้าตัง้ข้อคิดเกี่ยวกับการพฒันาประเทศไว้ว่า  ในการท า
โครงการ    พฒันาเศรษฐกจิต่างๆ จะต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นหลกัและจะตอ้งใชน้กัสถติทิีม่ ี   ความรู้ความสามารถชัน้สูงเป็นผู้
ปฏบิตั ิ
  0.5 นิ้ว  ในประเทศไทย นัน้ นักสถติดิงักล่าว ยงัหาไดน้้อย ถ้าจะหาให้
ไดเ้พยีงพอก ็   ตอ้ง ส่งนกัสถติ ิ ออกไปศึกษา ณ ต่างประเทศ .. . 
นบัเป็นความส าเรจ็ทีน่่ายนิดเีป็น   อยา่งยิง่ ... 
        3.1.8 วิธีการอ้างอิงข้อมลูจากบริการสารสนเทศ 
   ปัจจุบันสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดเก็บและสืบค้นโดย
คอมพิวเตอร์มปีรมิาณเพิม่มากขึ้น ท าให้ผู้ศึกษาวจิยัใช้สารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ขอ้มลูในการอ้างองิเพิม่ขึน้มาก เช่น สารสนเทศจากฐานขอ้มลูออนไลน์ ฐานขอ้มลูซดีรีอม และ
สารสนเทศที่เขา้ถงึไดจ้ากเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต รวมทัง้แฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ต่างๆ ใหใ้ชร้ปูแบบการเขยีนอา้งองิ ดงันี้ 
   (ชื่อแฟ้มหรอืชื่อโปรแกรม [Computer Program] : ปีทีจ่ดัท า.) 
  ตวัอยา่ง  (Renal System [Computer Program] : 1999.) 
      (The Interactive Tester Version 42 
[Computer Software] : 1995.) 
  3.2  การเขียนบรรณานุกรม 
  บรรณานุกรม คือ การระบุรายชื่อหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์หรือเอกสารต่างๆ 
ตลอดจนแหล่งขอ้มลูต่างๆทีผู่เ้ขยีนรายงานการวจิยัใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการเขียนรายงานการ
วจิยั โดยก าหนดใหใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละแบบแผนการลงรายการบรรณานุกรม ดงันี้ 
        3.2.1  การเรียงล าดบัรายการบรรณานุกรม 
         3.2.1.1 การท าบรรณานุกรมให้แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ
บรรณานุกรมภาษาไทยและบรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
         1 )   ร ายง านการวิจัยภาษา ไทย  ใ ห้
เรยีงล าดบัรายการบรรณานุกรมภาษาไทยก่อนบรรณานุกรมภาษาองักฤษ 
         2)  รายงานการวิจัยภาษาอังกฤษ ให้
เรยีงล าดบัรายการบรรณานุกรมภาษาองักฤษก่อนบรรณานุกรมภาษาไทย โดยบรรณานุกรม
ภาษาไทยตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษดว้ย 
             3.2.1.2  บรรณานุกรมในแต่ละภาษา ใหเ้รยีงล าดบัตามตวัอกัษร
แรกของชื่อผูเ้ขยีนโดยเรยีงล าดบัตวัอกัษรตามพจนาจกุรม 

0.5น้ิว 
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       3.2.1.3  รายงานการวิจัยภาษาอังกฤษที่อ้างอิงหนังสือ
ภาษาไทย ใหแ้ปลรายการทีอ่า้งองิเป็นภาษาองักฤษและระบุว่าแปลมา 
        3.2.2  การลงรายการบรรณานุกรม 
       3.2.2.1  หนงัสอื ใหล้งรายการ ดงันี้ 
       ชื่อผู้แต่ง.ปีที่พิมพ์.ชื่อเรื่อง.จ านวนเล่ม.ครัง้ที่พมิพ์.ชื่อชุด
หนงัสอื. 
                     สถานทีพ่มิพ ์: ส านกัพมิพ ์
       1)  การลงรายการบรรณานุกรม ‚ชื่อ
ผูแ้ต่ง‛ ทีเ่ป็นชาวต่างประเทศ ใหล้งรายการทัง้ชื่อผูแ้ต่งและชื่อสกุลดว้ย 
       2)  การลงรายการ ‚ครัง้ที่พิมพ์‛ ให้
ลงรายการครัง้ทีพ่มิพเ์ฉพาะการพมิพต์ัง้แต่ครัง้ที ่2 เป็นตน้ไป 
  ตวัอยา่ง 
กวนิทร ์  วญิํรูตัน์. 2540. การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื. กรงุเทพมหานคร :  
          โรงพมิพค์ุรสุภาลาดพรา้ว 
วทิย ์ พรหมฤทธิ ์2542. การศกึษาในวยัเดก็. กรงุเทพมหานคร  
          : ส านกัพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สวสัดิ ์ ศรคีง. 2538. การประเมนิผลการเรยีน. กรงุเทพมหานคร : รวมใจการพมิพ ์
Kukrit Pramoj, M.R. 1963. Many Lives.Translated from Lai Chevit by  
         Meredith Borthwick. Chiangmai : Silkworm Book. 
Hacker, 1994. The Bedford Handbook for Writers 4th ed. Boston : St. Nartin’s Press. 
Timm, P.R. 1996.Communication Skills for Business and Professions. Englewood Cliffs,  
     NJ : Prentice Hall. 
          3.2.2.2 หนงัสอืแปล ใหล้งรายการ ดงันี้ 
        ชื่อผูแ้ต่ง. ปีทีพ่มิพ.์ ชื่อเรือ่งหนงัสอืแปล แปลจาก (ชื่อเรื่อง
ในภาษาเดมิ)           โดย (ชื่อผู้แปล). 
ครัง้ทีพ่มิพ.์ ชื่อชุด. สถานทีพ่มิพ ์: ส านกัพมิพ ์
  ตวัอยา่ง 
รชิารด์  ฮนันายน์. 2538. การด ารงชวีติอยา่งมคีวามสุข แปลจาก In Good Life โดย  นิชา   
        สุขเจรญิ. พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพมหานคร : ซเีอด็ยเูคชัน่  
    ถา้ไมม่ชีื่อผูเ้ขยีนใหล้งชื่อผูแ้ปลแทนชื่อผูเ้ขยีนได ้แต่ใหร้ะบุว่า
เป็นผูแ้ปล 
  ตวัอยา่ง 
โรจนา  นาเจรญิ, ผูแ้ปล. 2543. การบรหิารการตลาด. คู่มอืเล่ม 1 พุทธบรเิขต 
    กรงุเทพมหานคร. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
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          3.2.2.3  บทความในหนงัสอื ใหล้งรายการดงันี้ 
        ชื่อผูเ้ขยีนบทความ. ปีทีพ่มิพ.์ ชื่อบทความ. ชื่อหนงัสอื. ชื่อ
บรรณาธกิาร             หรอืผู้รวบรวม. ครัง้ที่
พมิพ.์ชื่อชุดหนงัสอื. สถานทีพ่มิพ ์:        
    ส านกัพมิพ.์ เลขหน้า. 
  ตวัอยา่ง 
สปิปนน์ เกตุทตั. 2541. การวจิยัอนาคต : การสรา้งสรรคปั์ญญา พฒันาประเทศ. รวมบทความ
     ทางวธิวีทิยาการวจิยั เล่ม 1.สมหวงั พริิยานุวฒัน์ (บรรณานุกรม). พมิพค์รัง้
ที ่2.ชุดรวม 
    บทความ เล่มที ่16. กรงุเทพมหานคร :โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : 5-15. 
          3.2.2.4 บทความในวารสาร ใหล้งรายการดงันี้ 
        ชื่อผูเ้ขยีน. ปีทีพ่มิพ.์ ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร.ปีที ่(เดอืน) : 
เลขหน้า. 
  ตวัอยา่ง 
Dinar, G. and Alloy,A‛ 1998. Vocationally Oriented Language Learning. Language 
         Teaching Journal. 30 (July) : 211. 
          3.2.2.5  บทความในสารานุกรม ใหล้งรายการ ดงันี้ 
        ชื่อผู้เขยีน. ปีที่พมิพ์. ชื่อบทความ. ชื่อสารานุกรม เล่มที่ : 
เลขหน้า 
  ตวัอยา่ง 
บรรลุ  พนัธุรกัษ์. 2541-2542. มหาวทิยาลยั. สารานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน. 22 : 42. 
            3.2.2.6 หนงัสอืพมิพ ์
        1)  บทความในหนงัสอืพมิพ ์ใหล้งรายการ ดงันี้ 
        ชื่อผู้เขยีน. ปี (วนั เดอืน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสอืพมิพ์ : 
เลขหน้า. 
  ตวัอยา่ง 
นิตภิมู ิ นวรตัน์. 2544 (14 กุมภาพนัธ)์. เปิดฟ้าส่องโลก. ไทยรฐั : 2 
        2)  ขา่วในหนงัสอืพมิพ ์ใหล้งรายการ ดงันี้ 
        ชื่อหนังสือพมิพ์. ปี (วนั เดือน). ชื่อข่าวหรอืหวัข้อข่าว : 
หน้า. 
  ตวัอยา่ง 
มตชิน. 2541 (19 มนีาคม). แนวโน้มการมงีานท าของคนไทย พ.ศ. 2541-2544 : 20. 
          3.2.2.7  รายงานการวจิยัใหล้งรายการ ดงันี้ 
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        ชื่อผู้เขียน. ปี. ชื่อรายงานวิจัย. ระดับการศึกษาและ
มหาวทิยาลยั 
  ตวัอยา่ง 
พฒันา  ศริโิชตบิณัฑติ. 2547. ปัญหาการด าเนินงานของบรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย. รายงาน 
          การวจิยั   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา. 
         3.2.2.8  รายการประชุม 
        1) รายการประชุมที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ให้ลงรายการ
เช่นเดยีวกบัการลงรายการบทความในหนงัสอื 
  ตวัอยา่ง 
พษิณุ  ศรณีรงค์. 2538. บทสงัเคราะหภ์าพรวมสถานการณ์เศรษฐกจิไทย นโยบายและทศิทาง
         งานวจิยั. เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง ‚การวจิยัเรื่องการส่งออกของ
ประเทศไทย ‛    
        10 มกราคม 2542. กรงุเทพมหานคร : โรงแรมเอเชยี 81-98. 
            2)  รายงานการประชุมที่ไม่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ให้ลง
รายการ ดงันี้ 
        ชื่อผู้เขยีน. ปี. ชื่อรายงาน. รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเสนอ
รายงาน. 
  ตวัอยา่ง 
ไพรชั  เมธาวลยั. 2542. รายงานการประชุมคณะท างานจดัสมัมนาเรือ่งฐานขอ้มลู สาขา   
          สงัคมศาสตร ์ครัง้ที ่2/2542. 26 มถุินายน. (อดัส าเนา) 
        3.2.2.9  เอกสารที่ไม่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เอกสาร
ประเภทอดัส าเนา เอกสารทีม่กีารถ่ายส าเนาหรอืจลุสารใหล้งรายการเช่นเดยีวกบัหนังสอื  แต่ให้
วงเลบ็ค าว่า (อดัส าเนา) / (Mimeographed) หรอื (พมิพ์ดดี) / (Typewritten) แล้วแต่กรณีไว้
ทา้ยรายการเอกสาร โดยชื่อเอกสารนี้ไมต่อ้งพมิพต์วัหนา 
  ตวัอยา่ง 
วรีพล สุวรรณเมธานนธ.์ ม.ป.ป. การปกครองส่วนทอ้งถิน่ไทยในทศวรรษหน้า. (อดัส าเนา) 
          3.2.2.10  เอกสารพเิศษ ใหล้งรายการ ดงันี้ 
        1)  ลงรายการแบบบรรณานุกรมปรกติแต่วงเล็บประเภท
เอกสาร หรอืประเภทของสื่อไว้ท้ายชื่อเรื่อง และให้แปลงรายการอื่น เช่น ลงชื่อผู้จดัท าแทน
ส านกัพมิพ ์ 
เป็นตน้ 
  ตวัอยา่ง 
Weber, Owen. 1990. Animal life.(Film) New York : Dalcom and Associates Media. 
แพรว  พลเสน. 2542. ปัญหาการอพยพเขา้เมอืงของคนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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  (เทปคาสเซท็). กรงุเทพมหานคร : ม.ป.ท. 
ถนดัศร ีสวสัดิว์ฒัน์, ม.ร.ว. 2530 (26 ม.ีค). ครอบจกัรวาล (รายการโทรทศัน์).  
         กรงุเทพมหานคร : สถานีวทิย ุททบ. เอฟ.เอม็. 
        2)  ถ้าเป็นเอกสารตัวเขียน  จดหมายเหตุ จารึกหรือ
เอกสารโบราณอื่นๆ ใหล้งรายการโดยระบุตวัผู้เขยีน ชื่อเรื่องและสถานที่เก็บรกัษา (ถ้าทราบ) 
การเขยีนรายการใช้หลกัว่าให้รายละเอียดมากพอที่จะแยกประเภท และทราบแหล่งที่มาได ้
อยา่งน้อยเพื่อแสดงว่า เป็นเอกสารทีม่อียูจ่รงิสามารถตรวจสอบได้ 
        ถา้มไีมท่ราบปีทีเ่ขยีนเอกสาร ใหล้งว่า ม.ป.ป. 
        ถา้สนันิษฐาน แต่ไมป่รากฏวนัทีใ่นเอกสาร ใหล้งว่า 2474? 
(?แสดงว่าไมแ่น่ใจ) 
  ตวัอยา่ง 
ฎกีารอ้งทุกขข์อเวน้ค่าเช่านาและบตัรสนเท่ห.์ ม.ป.ป. เอกสารจดหมายเหตุ. หอจดหมายเหตุ 
         แห่งชาต ิหจช. ร7. พ814. 
        3)  การลงรายการส าหรบัจดหมายบนัทกึช่วยจ า และบท
สมัภาษณ์ ไมถ่อืว่าเป็นเอกสารพเิศษ และมแีบบแผนลงรายการโดยเฉพาะ ถา้อา้งองิจดหมาย ก็
ต้องบอกปีด้วย ถ้าทราบ และให้ระบุต าแหน่งของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งด้วยเพราะเป็นการยนืยนั
ความน่าเชื่อถอืของเอกสารทีใ่ชอ้า้งองิ 
  ตวัอยา่ง 
Matt, Gimm T. 1932. Letter to Harold Mills Brooking lnstitutes, May 10. 
  หรอื 
Matt, Gimm T. 1932 (May10). Letter to Harold Mills Brooking lnstitutes,  
Glenn, John. U.S. Senator. 1993. Personal Communication, June 14. 
  หรอื 
Glenn, John. U.S. Senator. 1993 (June 14). Personal Communication 
นางสาวบุบผา  อนนัตวฒัน์. รองผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ. 2548. การสมัภาษณ์ (9 ตุลาคม). 
  หรอื 
นางสาวบุบผา  อนนัตวฒัน์. รองผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ. 2548 (9 ตุลาคม). การสมัภาษณ์. 
        4)  ถา้เป็นการบรรยายกใ็หล้งรายการเช่นเดยีวกนั 
  ตวัอยา่ง 
นราภรณ์ ศรสีวสัดิ.์ 2542. (20 ธนัวาคม) ปัญหาเกีย่วกบัแมลงในการพฒันาทางการเกษตร  
        (ค าบรรยาย). 
Stephen, Rose. 1908. Why Man Need a Vote Lecture. A (Lecture) Delivery at Mitchell  
        Library (April 3). 
Human, Kathlen. 1993 Class Lecture : English 315. Swansa College. 7 April. 
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        3.2.2.11  การลงรายการบรรณานุกรมขอ้มูลจากบรกิาร
สารสนเทศ 
        1)  การลงรายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ลงรายการ 
ดงันี้ 
        ชื่อแฟ้มหรอืชื่อโปรแกรม [Computer Program]. 
        หรอืชื่อผูร้บัผดิชอบหลกั. หรอืชื่อผูผ้ลติหรอืผูเ้ผยแพร ่: ปีที่
จดัท า. 
  ตวัอยา่ง 
Frobb Report [Computer Software]. 1993. Melboume, FL : Psychometric Software. 
Miller, M.E. (1993). The lnteractive Tester Version 4.0 [Computer Software, CA : 
    Peetex Service. 
Renal System [Computer Progran]. MS-Dos Version. Edwardsville (KS) : Medissim :   
       1998. The interactive Tester Version [Computer Software]. 
Mahon, M.C. West Minster, CA : Peetek Service : 1999. 
        2) การลงรายการขอ้มลูเครอืขา่วสากล 
  ตวัอยา่ง  
Pioch, Nicholas. 1995. (August, 2) All You Ever Want to Know About the Web Museum 
   (Online). Available URL ; http://Sunsite.unc.edu/wrn/about/ 
        3) การลงรายการขอ้มจูาก SENET  
  ตวัอยา่ง 
Plabo, M. 1997. (Junuary, 19) The Taj Mahal is a Hindu Temple Discussion : (Online). 
      Available e-mail: USENET Newsgroup : soc. History. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sunsite.unc.edu/wrn/about/
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3.2.3 การลงรายการและเรียงล าดบัรายการบรรณานุกรม 

  ตวัอยา่ง 
 

บรรณานุกรม 
 
กรุงเทพธุรกจิ. 2540ก. (5 มถุินายน). คอรปัชัน่-เลี่ยงภาษีปัญหาใหญ่ในระบบเศรษฐกจิไทย : 
          หน้าพเิศษ.  
กรงุเทพธุรกจิ. 2540ข. (8 พฤษภาคม). ชี ้3 ปัจจยัหลกัท าผูค้า้คอมพวิเตอรล์่ม : หน้าพเิศษ. 
กติตชิยั  ลรนิยานนท.์ 2540. ระบบผูเ้ชีย่วชาญในการอนุมตัสินิเชื่อของธนาคารพาณชิยใ์ช้    
       เอกสารเสนอในการประชุมทางวิชาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
คอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ    (NCSEC, 98) 19-21 ตุลาคม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ, ส านักงาน. 2541. ผลกการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
          การลดอุปสงคใ์นการใชย้าเสพตดิ พ.ศ.2536-2540. กรุงเทพมหานคร : 
ส านกังาน 
          คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ. 
ครรชติ มาลยัวงศ.์ 2541ก. (10 เมษายน). คดิใหถู้กในเรือ่งปี 2000. ผูจ้ดัการรายวนั : 9      
_____. 2541ข. ท่านรูจ้กัขอ้มลูและสารสนเทศแค่ไหน. วารสารส่งเสรมิเทคโนโลย ี25     
          (มถุินายน-  กรกฎาคม) : 74-80. 
_____. 2541ค. มาตรฐานโครงการสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศ. ส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ธนัวาคม  
   2541- มกราคม 2542) : 69-73. 
จติตพงษ์   วศานนท.์ 2540. การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารพฒันาเอกชน. รายงานการ  
  วจิยั ปรญิญามหาบณัฑติสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ ฐานเศรษฐกจิ. 
2536  
  (9-11 กนัยายน). คอมพวิเตอรเ์ลยีนแบบสองมนุษย ์: 54. 
ไตรภพ ลมิปพทัธ.์ กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มบรษิทับอรน์ จ ากดั. 2542. (26 มกราคม).  
    สมัภาษณ์. 
นพ ศรบีุญนาค. 2540. การบรหิารการพฒันาของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน. รายงานการวจิยั
   ปรญิญา  ดุษฎบีณัฑติสถาบนับณัฑติพฒันาบรหิารศาสตร ์
นรนิทร ์ทองศริ.ิ 2541. ระบบ ISO 9000 กบัอุดมศกึษาไทยในหอ้งสมดุสถาบนัอุดมกบัการ 
   ประกนัคุณภาพการศกึษา : รายงานการสมัมนาความร่วมมอืระหว่าง
หอ้งสมดุ     สถาบนัอุดมศกึษา 
  ครัง้ที ่16, 2-4 ธนัวาคม 2541. เชยีงใหม ่: กองหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัแมโ้จแ้ละ 
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  คณะกรรมการพฒันาห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา ทบวงมหาวทิยาลยั : 189-
192. 
ปุตต,ิ โจเซฟ. 2531. หลกัการและเทคนิคการประเมนิผลงาน. แปลจาก A Manager’ s Primes 
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ชื่อรายงานการวจิยั   :   ประสทิธผิลของสถาบนัด ารงราชานุภาพ 
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ปีทีท่ าการวจิยั         :  2542 

.................................................................................................... 
  การศึกษาเรื่องประสทิธผิลของสถาบนัด ารงราชานุภาพ มวีตัถุประสงค์เพื่อ
การศกึษาประสทิธภิาพของสถาบนัด ารงราชานุภาพ โดยพจิารณาการบรรลุวตัถุประสงค์ของ
สถาบนัด ารงราชานุภาพที่เกี่ยวกับโครงการที่เป็นเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิ งาน
ประจ าปีงบประมาณ 2539 – 2541 และปัจจยัเกี่ยวขอ้งกบัประสทิธผิล ได้แก่ ปัจจยัดา้นความ
พรอ้มของทรพัยากรการบรหิาร ดา้นความพงึพอใจในงาน  และดา้นพฤตกิรรมกลุ่ม 
  กลุ่มประชากรที่ใช้ศกึษาครัง้นี้ คอื ขา้ราชการที่ปฏบิตังิานประจ าของสถาบนั
ด ารงราชานุภาพซึ่งกระจายอยู่ในฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตรม์หาดไทย 
และมหาวทิยาลยัมหาดไทย รวมจ านวน 57 คน ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูด้วยแบบสอบถาม
และสถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่  และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  
  ผลการศึกษาพบว่า 
  1.ขา้ราชการส่วนมากเป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 41 -50 ปี มสีถานภาพสมรส
อยู่ด้วยกนั ด ารงต าแหน่งระดบั 5 -6 ส่วนมากปฏบิตังิานอยู่ที่วทิยาลยัมหาดไทย มรีายได้ต่อ
เดอืนช่วงระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มอีายุราชการระหว่าง 11 – 15 ปี และช่วงระหว่าง 
15 -20 ปี เป็นจ านวนเท่า  
  2. ประสทิธผิลของสถาบนัด ารงราชานุภาพ ที่พจิารณาการบรรลุวตัถุประสงค์
ของสถาบนัด ารงราชานุภาพเกี่ยวกบัโครงการประเภทฝึกอบรม/สมัมนาและประเภทวจิยั รวม
จ านวน 100 โครงการทีเ่ป็นเป้าหมายซึง่ก าหนดไวใ้นแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ  
2539 – 2541 สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องสถาบนัฯ และการด าเนินงานตามโครงการประสบ
ผลส าเรจ็อยูใ่นระดบัสงู 
  3. ประสทิธผิลของสถาบนัด ารงราชานุภาพ ที่พจิารณาปัจจยัด้านความพรอ้ม
ของทรพัยากรการบรหิาร ซึง่หมายถงึเจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูค้วามสามารถ อาคาร สถานทีท่ างาน 
และวสัดุอุปกรณ์ พบว่าภาพรวมอยูใ่นระดบักลาง 
  4. ประสิทธิผลของสถาบันด ารงราชานุภาพ ที่พิจารณาปัจจยัด้านความพึง
พอใจในงาน ซึ่งหมายถงึความรูส้กึที่ดทีีม่ต่ีองานที่ท า ต่อผู้ร่วมงาน ต่อรายได้และสวสัดกิารที่
ได้รบัต่อการได้รบัความเชื่อถอื และต่อโอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดบักลาง  
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  5. ประสิทธิผลของสถาบนัด ารงราชานุภาพที่พิจารณาปัจจยัด้านพฤติกรรม
กลุ่ม ซึ่งหมายความสมัพันธ์ที่เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบตัิต่อกัน เกี่ยวกับความผูกพันความ
สามคัค ีความร่วมมอืช่วยเหลอื และความขดัแยง้ที่ปรากฏในหน่วยงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดบักลาง 
 
  ข้อเสนอแนะ  
  1. การจดัท าโครงการประเภทวิจัย ควรท าการสอบถามความต้องการจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วกบัหวัขอ้วจิยัก่อน เพื่อใหผ้ลงานทีไ่ดจ้ากการท าวจิยัน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่าง
แทจ้รงิ และเพื่อเป็นการป้องกนัการท าโครงการวจิยัทีม่ปีระเดน็เนื้อหาทีซ่ ้าซอ้นกนั 
  2. ควรต้องจดัฝึกอบรมเจา้หน้าที่ที่ปฏบิตังิานประจ าของสถาบนัด ารงราชานุ
ภาพให้มคีวามสามารถในการใช้เครื่องคอมพวิเตอร ์ เพื่อการสื่อสารรบั – ส่งข้อความ (E – 
mail) และเพื่อการค้นหาข้อมูลด้วยระบบเครอืข่ายเชื่อมโยง (Internet) ซึ่งจะท าให้การ
ตดิต่อสื่อสารและการรวบรวมขอ้มลูประกอบการท างานเป็นไปไดด้ว้ยความรวดเรว็ 
  3. ควรจดัสรรวสัดุอุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใชป้ระจ าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป กลุ่ม
งานพฒันายทุธศาสตรม์หาดไทย และวทิยาลยัมหาดไทย ใหม้ากยิง่ขึน้และเป็นธรรม 
  4. ควรกระจายกิจกรรม งานโครงการ ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตัิงานประจ าของ
สถาบนัด ารงราชานุภาพอย่างเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไป เพื่อที่งานจะได้ด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง ไมค่ัง่คา้งอยูท่ีเ่จา้หน้าทีค่นใดคนหน่ึง 
  5. ควรจดัหาสวสัดิการต่างๆ เช่น บรกิารเลี้ยงดูบุตรของเจ้าหน้าที่ บรกิาร
รกัษาพยาบาล ณ สถานที่ท างานช่วงเวลา 10.00 -12.00 น. เป็นต้น ให้เจา้หน้าที่ปฏบิตัิงาน
ประจ าของสถาบนัด ารงราชานุภาพโดยตรง ซึ่งจะเป็นการจูงใจและสรา้งความพงึพอใจในการ
ท างาน 
  6. ควรก าหนดภารกจิหน้าทีร่บัผดิชอบของเจา้หน้าทีแ่ต่ละคนใหช้ดัเจนรวมทัง้
การจดัท าคู่มอืค าอธบิายเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตัิ  ผลงานที่ต้องการ  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ที่ใช้
ประกอบการปฏบิตังิาน เพื่อเจา้หน้าทีจ่ะไดท้ราบขอบเขต คุณภาพ และเป้าหมายของงาน และ
สามารถท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็ได ้
  7. ควรน าการบรหิารงานโดยยดึถอืวตัถุประสงค์เป้าหมายและการท างานเป็น
ทมีมาใชอ้ยา่งต่อเนื่องและจรงิจงั ซึง่จะท าใหส้ถาบนัด ารงราชานุภาพมวีตัถุประสงค ์เป้าหมายที่
แท้ชดัและเป็นประโยชน์ในการจดัเตรยีมกจิกรรม งานโครงการ ให้เป็นไปในทศิทางที่ประสาน
สอดคลอ้งกนั  
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(ตวัอยา่งบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ) 
 

Abstract 
 
 Research Title   :   Startegic Adaptation of Graduale Education : A 
Comparison  
    of the Executive Programs in the Business 
Administration           Faculties in Three 
 Author      :   Mrs. Suwannee Sangmahachai 
 Year     :   2000 

................................................................................................. 
 
  This Research aims to study strategic adaptation of the executive 
programs in Master of Business Administration (MBA) and Master of Public 
Administration (MPA) Faculties which are offered in six Faculties in three Thai public 
universities. The objectives of this research are to explain different perceptions of these 
Faculties accounting for their different strategic adaptation of these Faculties accounting 
for their different strategic adaptation, particularty in terms of the program expansion. It 
also aims to investigate how quality awareness influences the strategic adaptation of 
the individual programs. 
  This research is a multiple case study. The conceptual framework is 
developed on the basis of the open systems theory, in which perceived environment 
have great influence on organizational behavior. Research methodology uses qualitative 
analysis though interviewing key informants who are the important faculty menders of 
the Faculties. 
  The research result show that strategic adaptation of the executive 
programs involves four main categories : market development , product development, 
geographic expansion, and market penetration. Market development and product 
development are more intense in MBA Faculties than in MPA Faculties, while 
geographic is implemented only in MPA Faculties. 
  Strategic adaptation is dependent on perception of external and internal 
environment of the executive programs. The launch of executive programs are the 
result of the faculty’ perception of external environment including global trends, market 
demand’s survival threat, and benchmarking, which dominate decision making of the 
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faculty. However, perception of internal environment mediates the influence of external 
environment, which leads to different program modification in terms of curriculum review 
and program expansion. Influencing factors include faculty preparedness, the leadership 
role, structural factors, and feedback from the environment. 
  Geographic expansion is the strategic adaptation that is implemented 
differently across the MBA/MPA Faculties. It is dependent on the faculty’ specific 
perception including the concern for expansion appropriateness, Quality concern, The 
scarcity of resources, the recognition of the university mission, and the concern for the 
program’s contribution to national human resource development. 
  Quality concern plays the important role in the expansion decision. Most 
Faculties are aware of the executive programs’ quality in the same ways. They place 
emphasis on the quality of inputs, process, and outputs. They concern about the quality 
of the faculty, new entrants, instructors, space and facilities, teaching and leaning 
process, innovative management, and quality assurance practices. The research found 
that the Faculties that use geographic expansion are aware of quality in terms of the 
executive programs] ultimate outcomes. They perceived geographic expansion as the 
expansion of graduate education access to the people in the provinces, and that 
enhances the human resource development of the country at large. 
  This research suggest that geographic expansion of the executive 
programs should be advocated if the country needs to enhance adult workers’ 
competence in management and to remain competitive in this globalization era. 
However, expansion must be implemented in parallel with the uses of quality assurance 
and quality management system in order to induce stakeholders’ trust in the executive 
programs. In addition, benchmarking should be extensively conducted in order to 
investigate best practices to be used as inputs in the academic and management 
improvement of graduate education.        
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