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หนวยที่  1 
ข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ 

 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  วาดวย  การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล านนา  เปน  ไปด วยความ เรี ยบร อย  มีมาตรฐาน  และคุณภาพสอดคล องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จงึอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 17(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พ.ศ. 2548 และ
มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550  ไดออก
ขอบังคับระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด 9 หมวด โดยเฉพาะหมวดที่ 8  เกี่ยวกับการทําและการสอบ
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงกําหนดขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระ ไวดังนี้ 

วิทยานิพนธ (Thesis)  หมายถึง เร่ืองที่เขียนเรียบเรียงขึ้น จากผลที่ไดจากการศึกษาคนควา 
วิจัย หรือสํารวจ อันเปนสวนหนึ่งของงานที่ ผูศึกษาตองทํา เพื่อสิทธิในการรับปริญญาตามที่
มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
ตองทําวิทยานิพนธ 

การคนควาอิสระ  (Independent study; IS)   หมายถึง เร่ืองที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากผลที่ได
จากการศึกษาคนควา วิจัย หรือสํารวจ อันเปนสวนหนึ่งของงานที่ผูศึกษาตองทํา เพื่อสิทธิในการรับ
ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ตองทําการคนควา
อิสระ 
 
ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ  
 

ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ เรียงตามลําดับไดดังนี้ 
- การเสนอหัวขอ และโครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  
- การสอบหัวขอ และโครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 
- การลงนามในหนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์ใหแกมหาวิทยาลัย 
-     การทําวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 
-     การสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 
-     การสอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 
-     การตรวจรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 
-     การสงวทิยานิพนธ/ การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 
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รายละเอียดแตละขั้นตอน มีดังนี้ 

1. การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ (Thesis proposal) 
     ตามขอบังคับของ มทร. ลานนา  หมวดที่ 8 ขอ 48  กําหนดใหนักศึกษาจะเสนอหัวขอและ

เคาโครงวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระได   ตองลงทะเบียนวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไมนอยกวา 
3 หนวยกิตในภาคการศึกษานั้น และนักศึกษาตองผานเกณฑตอไปนี้ 

- นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ตองสอบวัดคุณสมบัติ
ผาน/เปนที่พอใจแลว 

-  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก 2 ตองศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนมาแลวไม
นอยกวา  9 หนวยกิต และตองไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 

- นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข  ตองศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนมาแลวไม
นอยกวา 9 หนวยกิต และตองไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 

- นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ตองสอบวัดคุณสมบัติผาน/เปนที่พอใจแลว และตอง
สอบผานภาษาตางประเทศตามประกาศคณะ 

การพิจารณาหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหเปนไปตามขั้นตอนที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด โดยหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่จะ
เสนอขออนุมัติ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ แลวจึง
เสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณา และใหนําผลการพิจารณาเสนอตอบัณฑิตศึกษา
สถาน 

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่ไดรับ
อนุมัติแลว หากเปนการเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ หรือสาระสําคัญของ
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหการประเมินผลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระท่ีลงทะเบียนผานมา
ทั้งหมดเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ 
/การคนควาอิสระใหม โดยใหนับเวลาจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระครั้งสุดทาย 

2. การสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/ การคนควาอิสระ 
เมื่อนักศึกษาเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/ การคนควาอิสระและผานการอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแลว ตองขอสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
โดยนักศึกษาตองยื่นคํารองพรอมหัวขอ และเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระโดยยอตาม
รูปแบบที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด จํานวน 5 ชุด ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
กอนวันสอบเปนเวลาอยางนอย 5 วันทําการ เมื่อไดรับอนุมัติใหมีการสอบ คณะจะประกาศวัน เวลา 
และสถานที่ใหทราบโดยทั่วกัน 
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 การสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ตองดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันยื่นคํารองขอสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่
ไดรับอนุมัติแลว  มิฉะนั้นจะตองเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหม 
                         ใหประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ถาผลการสอบหัวขอ
และเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ผาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะนําเสนอตอคณะ ฯ 
เพื่อใหคณบดีประกาศอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหทราบทั่วกัน แตถามี
การปรับปรุงแกไขใหนักศึกษาดําเนินการแกไข แลวเสนอผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ และเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน 30 วันนับตั้งแตวันสอบ 

3. ลงนามในหนังสือยินยอมมอบลิขสิทธ์ิใหแกมหาวิทยาลัย 
                 เมื่อผลสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไดรับการอนุมัติแลวให
นักศึกษาลงนามในหนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์ใหแกมหาวิทยาลัย 

4. การทําวิทยานิพนธ 
                   การวางแผนงานที่ดีจะชวยใหนักศึกษาสามารถทํางานไดสําเร็จลุลวงดวยดี  ดังนั้น
แผนงานของการวิจัยที่ดีควรจะแบงงานวิจัยเปนสวน ๆ เพื่อจะไดทํางานวิจัยไปที่ละสวน และอาจใช
ผลที่ไดจากสวนยอยมาประยุกตหรือดัดแปลงงานวิจัยในสวนตอไปใหเหมาะสมกับสาระของ
วิทยานิพนธ   ระหวางการทําวิทยานิพนธนักศึกษาควรติดตอ  รายงานความกาวหนา และปรึกษา
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยางสม่ําเสมอ  

5.  การสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ 
                   มรีายละเอียดดังนี้                  
      5.1 นักศึกษาจะขอสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระได ตองลง 
ทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรายวิชา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระในหลักสูตรนั้น 

5.2 ใหประธานการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ    รายงานผลการสอบ
ความกาวหนาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทันทีหลังจากเสร็จ
ส้ินการสอบ 
              5.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ   ตองแจงผลการประเมิน
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กอนวัน
อนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา 
 

6. การสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
                     การขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ปฏิบัติไดดังนี้ 
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     6.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระได ตอเมื่อนักศึกษาทํา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเสร็จเรียบรอยแลว  และเปนไปตามขอกําหนดดังนี้ 

6.1.1  ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระแลว ไมนอยกวา 
120 วัน 

6.1.2   มคีุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตรงตามขอกําหนดในหลักสูตร 
6.1.3  ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหขอ

สอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระได 
6.2   การยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

6.2.1  หลักสูตรปริญญาโท นักศึกษายื่นคํารองกอนวันสอบเปนเวลาไมนอยกวา 15 
วันทําการ 

6.2.2  หลักสูตรปริญญาเอก นักศึกษายื่นคํารองกอนวันสอบเปนเวลาไมนอยกวา 
30 วันทําการ 

6.2.3  นักศึกษายื่นคํารองขอสอบ พรอมสําเนาบทคัดยอตามรูปแบบที่บัณฑิตศึกษา
สถานกําหนดจํานวน 5 ชุด พรอมทั้งวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับ
สอบจํานวนเทากับกรรมการสอบ  เพื่อคณะจะไดดําเนินการจัดสงให
กรรมการสอบ และอีก 1 ชุดเพื่อใหคณะตรวจรูปแบบ นักศึกษาตองแกไข
รูปแบบใหถูกตองตามที่คณะไดตรวจสอบและเสนอแนะ 

6.2.4  เมื่อไดรับอนุมัติใหสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ คณะจะประกาศ
กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบใหทราบโดยทั่วกัน ลวงหนากอนสอบ 7 วัน 

7.   การตรวจรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ/ การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 
                 เมื่อนักศึกษาสอบผานวิทยานิพนธแลว  ตองจัดทําและสงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ฉบับสมบูรณหลังการแกไขเพิ่มเติม (ถามี)   โดยรูปแบบการจัดทํารูปเลมใหเปนไปตามคูมือการจัดทํา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของคณะ ฯ สวนภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
ใหใชภาษาไทยสําหรับหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรนานาชาติใหใชภาษาอังกฤษ กรณีที่นักศึกษา
ตองการใชภาษาอังกฤษเขียนวิทยานิพนธในหลักสูตรทั่วไป ใหนักศึกษาแจงความประสงคเปนกรณี
พิเศษผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณกอนการเขาเลม
ตองสงใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบความถูกตองของการเขียนวิทยานิพนธตามคูมือ
การเขียนวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของคณะ 
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8. การสงวิทยานิพนธ/ การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 
     วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณที่ผานการตรวจสอบความถูกตองตามคูมือการ
เขียนวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแลว ใหนําเขาเลมไดโดยใช  
ปกแข็งสีน้ําตาลทอง ตัวอักษรหนาปกเปนสีขาว มีลายมือช่ือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระครบถวนทุกคน จํานวน 5 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธและบทคัดยอตาม
แบบที่คณะกําหนด ใหแกคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ใน
กรณีที่นักศึกษามีขอผูกพันตองมอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหแกหนวยงานใด ใหนักศึกษา
จัดสงไปยังหนวยงานนั้นดวย 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระได  ในกรณีที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไมไดรับเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณพรอมแผนบันทึกขอมูล
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระครบถวนภายในกําหนดเวลา 60 วัน สําหรับปริญญาโท และ 90 วัน 
สําหรับปริญญาเอก หลังจากวันสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระผาน  โดยจะใหผลการสอบและ
ประเมินผลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน U   หาก
นักศึกษายังตองการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาตองลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระใหมทั้งหมด ตามขอบังคับ ขอ 54  
 สําหรับนักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระแลวแตยังไมสงวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระฉบับสมบูรณตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ใหถือ
วานักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้
ตองไมขัดแยงกับระยะเวลาในขอ 54   ทั้งนี้วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่ไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรแลวเทานั้น จึงจะถือวาเปนวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ และ
ใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา   

สวนลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเปนของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเรื่องนั้น ๆ สามารถนําไปเผยแพรในเชิงวิชาการได 
แตการนําเนื้อหาหรือผลการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอ่ืนใดใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีที่การทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้น ๆ  
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หนวยที่  2 
สวนประกอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

 
  การเขียนรายงาน  การรวบรวม สรุปผล เปนรูปเลมมีสวนประกอบ ดังนี้ 
  -   สวนที่ 1  :   ภาคแรก (Preliminary) 
  -   สวนที่ 2  :   เนื้อหา  (Text) 
 -   สวนที่ 3  :   เอกสารอางอิง (Reference หรือ Literature cited) 
  -   สวนที่ 4  :   ภาคผนวก (Appendix) 
 -   สวนที่ 5  :   ประวัติการศึกษาและการทํางาน  (Vitae) 
 
 2.1  สวนท่ี 1  :  ภาคแรก (Preliminary) 
         ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

2.1.1 การเรียงลําดับของสวนประกอบสวนแรก  
            การเรียงลําดับหนาของเอกสารใหเปนไปตามนี้ 
   1)    ปกหนา (Cover page) 
   2)    กระดาษเปลารองปกหนา (Fly page) 
   3)    ใบอนุมัติวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ (Approval page) 
  4)    ปกใน (Title page) 
   5)    บทคัดยอ (Abstract) 
   6)     กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
     7)    สารบัญ (Table of contents) 
   8)    สารบัญตาราง (List of tables) 
   9)    สารบัญภาพ (List of figures) 
  10)   คําอธิบายสัญลักษณและอักษรยอ (Symbols and abbreviations) 
 

2.1.2    รายละเอียดของสวนประกอบสวนท่ี 1 
1)  ปกหนา (Cover  page) 
    ใชปกแข็งสีน้ําตาลทอง ขนาด 8 3/4 x 12 นิ้ว  สําหรับวิทยานิพนธ สวนรายงาน

การคนควาแบบอิสระใชปกแข็งสีขาว   รายละเอียดการพิมพปกหนาดูในรายละเอียดในภาคการพิมพ 
2)  กระดาษเปลารองปกหนา (Fly page) 

                     ใหใชกระดาษเปลา A4  สีขาวแทรกหลังปกหนาและกอนปกหลังของรูปเลม  
ดานละ 1 แผน 
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3)    ใบอนุมัติวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ (Approval page) 
        ใชแบบฟอรมที่กําหนด  

4)    ปกใน (Title page) 
                     ใชแบบฟอรมที่กําหนด  
   5)  บทคัดยอ (Abstract) 

                   ใชแบบฟอรมที่กําหนด ควรใชคําไมเกิน 500 คํา โดยสาระของบทคัดยอควรมี
เนื้อความเกี่ยวกับปญหา และวัตถุประสงคของเรื่องที่จะศึกษา วิธีการศึกษา และสรุปผลการศึกษา   
  6)  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
                     เปนสวนหนึ่งของขอความที่ใชแสดงความขอบคุณ ผูที่มีสวนในการสนับสนุน
การทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  ความยาวของกิตติกรรมประกาศตองไมเกินหนึ่งหนากระดาษ 
และไมตองลงชื่อนักศึกษาทายขอความ  
     7)   สารบัญ (Table of contents) 

      เปนสวนที่ช้ีแจงตําแหนงหนาของสวนตาง ๆ  ที่มีในเลมวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระ รวมถึงหัวขอที่มีในภาคผนวกดวย 
  8)   สารบัญตาราง (List of tables) 

                   ใชแสดงตําแหนงของตารางทั้งหมดที่มีในวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ถามี
ตารางในภาคผนวก ใหบอกตําแหนงหนาของตารางผนวกไวดวย ถามีตารางมากและตองขึ้นกระดาษ
แผนใหมใหใชคําวา สารบัญตาราง (ตอ)  
   9)   สารบัญภาพ (List of figures) 
                   ใชแสดงตําแหนงของภาพตาง ๆ รวมทั้งแผนที่ แผนภูมิ และกราฟที่มีในวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ ถามีภาพมากและตองขึ้นกระดาษแผนใหมใหใชคําวา สารบัญภาพ (ตอ)  

 10)   คําอธิบายสัญลักษณและอักษรยอ (Symbols and abbreviations) 
        วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใดที่จําเปนตองใชสัญลักษณ หรืออักษรยอให

แสดงแสดงบัญชีสัญลักษณ หรืออักษรยอนั้น ๆ พรอมคําอธิบาย 
  

2.2 สวนท่ี 2 : เนื้อหา (Text) 
 

  ในรูปเลมสมบูรณสวนเนื้อหาเปนสวนที่ตอมาจากสวนแรกของรูปเลม  ประกอบดวยหัวขอ
ตาง ๆ ที่มีตําแหนงอยูกลางหนากระดาษของกระดาษแผนใหมเสมอ 
 

2.2.1 ลําดับของสวนประกอบสวนเนื้อหา  
          ลําดับของหัวขอจะใชคําวา “บทท่ี”  อยูกลางหนากระดาษของบรรทัดแรก สวนบรรทัด

ตอมาเปนชื่อเร่ืองของหัวขอบทนั้น ๆ  โดยลําดับของหัวขอมีดังตอไปนี้ 
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บทที่ 1  บทนํา (Preliminary)   
บทที่ 2  การตรวจเอกสาร (Review of literature) 
บทที่ 3  การศึกษาที่ 1 หรือการทดลองที่ 1 

    -  บทนํา (Introduction)  
    -  วัตถุประสงค (Objectives)  
    -  อุปกรณ และวิธีการ (Materials and methods) 
    -  ผลการศึกษาหรือผลการทดลอง (Results)  

-  วิจารณ (Discussions)   
-  สรุป (Conclusion) 

  บทที่ 4  การศึกษาที่ 2 หรือการทดลองที่ 2 
บทที่ n  การศึกษาที่ n  หรือการทดลองที่ n 
บทที่ n+1 สรุป (Conclusions) ทุกการทดลอง 
บทที่ n+2 เอกสารอางอิง (Reference หรือ Literature cited) 
 

 2.2.2    รายละเอียดของแตละหัวขอในเนื้อหา 
มีรายละเอียดดังนี้ 
บทท่ี 1  บทนาํ (Preliminary)  

ประกอบดวย 
- ความเปนมาของปญหา 
- วัตถุประสงค 
- สมมติฐานของปญหาวิจัย 
- ขอบเขตงานวิจัย 
- คําจํากัดความ (Keywords) 

  บทท่ี 2  การตรวจเอกสาร (Review of literature) 
                 (รายละเอียดการเขียนอยูในหนวยที่ 3) 

  บทท่ี 3  การศึกษาท่ี 1 หรือการทดลองที่ 1 
    ตั้งแตบทที่ 3 เปนตนไปจะเปนการเขียนรายงานผลงานทดลองยอย
ที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ โดยแตละบทอาจไมมีความเกี่ยวของกันแตประการใด หรืออาจเปน
ผลตอเนื่องกันก็ได  แตละบทจะประกอบดวยหัวขอที่เหมือนกันทุกบท หัวขอที่ใชมีดังนี้ 
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    -  บทนํา (Introduction) ของการทดลองที่ 1     
เปนการกลาวถึงที่มาความสําคัญของปญหา   สมมติฐานที่
นําไปสูการคนควาวิจัย พรอมตรวจเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยในบทนั้น ๆ   

     -  วัตถุประสงค (Objectives) ของการทดลองที่ 1   
    -  อุปกรณ และวิธีการ (Materials and methods) ของการทดลองที่ 1 

เปนการนําเสนอวัสดุอุปกรณที่ใชในงานทดลองหรืองานที่ศึกษา 
สวนวิธีการจะประกอบดวยการดําเนินงาน แผนการทดลอง การ
เก็บขอมูลเพื่อนํามาวิ เคราะหผลทางสถิติ  สถานที่ทดลอง 
ตลอดจนระยะเวลาที่ใชในการทดลอง  

    -   ผลการศึกษาหรือผลการทดลอง (Results) ของการทดลองที่ 1 
เปนการเสนอผลของการทดลองที่ 1 ซ่ึงผานการวิเคราะหผลทาง
สถิติมาแลว  การอธิบายผลที่ไดตองมีความชัดเจนและสมบูรณ
ตามวัตถุประสงคของงานวิจัยที่ตั้งเอาไว และควรเสนอในรูป
ของตาราง หรือกราฟ หรือรูปภาพ  ซ่ึงการเขียนคําอธิบายตาราง 
กราฟ หรือภาพที่นําเสนอมีหลักการเขียนในหนวยที่ 5  

-  วิจารณ (Discussions)                                                                    
ปกติอาจรวมหัวขอวิจารณเปนหัวขอเดียวกับผลการศึกษาได 
โดยใชหัวขอวา "ผลและวิจารณ (Results and discussions)" แต   
ในที่นี้ขอใหแยกสวนวิจารณผลการทดลองออกจากผลการ
ทดลอง  โดยการวิจารณผลการทดลองนี้มีจุดมุงหมายหลักคือ 
เพื่ออธิบายเหตุผลที่ทําใหไดผลการทดลองเชนนั้น หรือเพื่อ
สนับสนุน หรือคัดคานทฤษฎีที่มีผูเสนอมากอน     หรือเพื่อ
เปรียบเทียบกับผลงานที่ไดรับการตีความหมายของงานวิจัยอ่ืน 

-   สรุปผลการทดลองที่ 1 
เปนการสรุปผลที่ไดจากการทดลองวาสอดคลองหรือขัดแยงกับ
สมมติฐานที่ ตั้งไวโดยปราศจากความลําเอียงและไตรตรองอยาง
รอบคอบแลว อาจมีขอเสนอแนะหรือใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ      
ผลการทดลองเพื่อใชการวิจัย หรือใชประโยชนในอนาคต และ/
หรือมีขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยที่ยังไมสมบูรณ ยังมีบางสวน
ที่ ต องศึกษาคนคว าห รือวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม  ทั้ งนี้ ให แยกสวน
ขอเสนอแนะออกเปนคนละยอหนากับสวนสรุปผลการทดลอง 
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  บทท่ี 4  การศึกษาท่ี 2  หรือการทดลองที่ 2 
    ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 
    -  บทนํา (Introduction) ของการทดลองที่ 2 
     -  วัตถุประสงค (Objectives) ของการทดลองที่ 2 
     -  อุปกรณ และวิธีการ (Materials and methods) ของการทดลองที่ 2 
    -  ผลการศึกษาหรือผลการทดลอง (Results) ของการทดลองที่ 2 

-  วิจารณ (Discussions) ของการทดลองที่ 2 
-   สรุปผลการทดลองที่ 2 

  บทท่ี n  การศึกษาท่ี n  หรือการทดลองที่ n 
    ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 
    -  บทนํา (Introduction) ของการทดลองที่ n  
     -  วัตถุประสงค (Objectives) ของการทดลองที่ n 
     -  อุปกรณ และวิธีการ (Materials and methods) ของการทดลองที่ n 
    -  ผลการศึกษาหรอืผลการทดลอง (Results) ของการทดลองที่ n 

-  วิจารณ (Discussions) ของการทดลองที่ n 
-   สรุปผลการทดลองที่ n 

  บทท่ี n+1 สรุป (conclusions) ทุกการทดลอง 
เปนสรุปตามวัตถุประสงคของบทที่ 1 หรือวัตถุประสงคหลัก หรือ
ทุกงานวิจัยที่ปรากฏในวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ อาจมีมุมมอง
ของผูวิจัยหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมก็ได 

บทท่ี n+2 เอกสารอางอิง (References) 
                         (รายละเอียดคําอธิบายในหัวขอ 2.3) 
 
2.3 สวนท่ี 3  :   เอกสารอางอิง (Reference หรือ Literature cited) 

 
เปนรายชื่อหนังสือ ส่ิงพิมพตาง ๆ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ใชคนควาประกอบวิทยานิพนธ  

โดยรายชื่อในสวนนี้ตองเหมือนกับรายชื่อในสวนการตรวจเอกสาร และใหแยกเอกสารเหลานี้ออก
ตามบทที่มีการอางอิง รายละเอียดวิธีการเขียนดูในหนวยที่  4 
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2.4  สวนท่ี 4:  ภาคผนวก  (Appendix) 
 
เปนสวนใหรายละเอียดเพิ่มเติม เชน วิธีการคํานวณ ตารางบันทึกอุณหภูมิ สวนผสมของ

สารเคมี สูตรอาหาร แบบสอบถาม รูปภาพ เปนตน การจะมีสวนนี้หรือไมขึ้นอยูกับความจําเปนและ
ดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา ซ่ึงตารางหรือรูปภาพจะเรียกวา ตารางผนวก และภาพผนวก โดยให
เรียงลําดับตั้งแตตารางผนวกที่ 1 หรือภาพผนวกที่ 1 เปนตนมา   กรณีภาคผนวกมีหลายภาคใหใชตัว
พยัญชนะภาษาไทยกํากับ คือ ก, ข, ........ ตอไปตามลําดับ  เมื่อจบเนื้อหาของภาคนั้นแลวตองขึ้น
กระดาษแผนใหมเสมอ  
  ในสวนนี้ใหพิมพคําวา  "ภาคผนวก"  ไวกลางหนากระดาษ   ไมตองพิมพหมายเลขหนาแตให
นับหนาลงไปดวย เชน เอกสารอางอิงหนาที่ 20 ภาคผนวกจะเปนหนาที่ 21 แตไมพิมพเลขหนาสวน
กระดาษแผนตอจากนี้ใหพิมพ  เลขหนา 22 ตอไป  (รายละเอียดแสดงในตัวอยางสวนหลัง) 
 
2.5  สวนท่ี 5 : ประวัติผูเขียน (Vitae) 
 

เปนรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษา และการทํางานของผูเขียน ลําดับหัวขอการเขียน คือ 
ช่ือ นามสกุล พรอมคํานําหนา ไดแก นาย นางสาว นาง ถามียศ  บรรดาศักดิ์  ราชทินนาม สมณศักดิ์   
ก็ใหใสไวดวย พรอมทั้งวัน เดือน ป และสถานที่เกิด  วุฒิการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเทาขึ้นไป สถานศึกษา พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา  ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือ
ทุนการศึกษาเฉพาะที่สําคัญ (ถามี)  ตําแหนง และสถานที่ทํางานของผูเขียน (ถามี) 
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หนวยที่  3 
รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง 

 
การอางอิงในวิทยานิพนธเปนการแจงแหลงที่มาของขอความ แนวคิด หรือขอมูล เพื่อเปน

เกียรติแกเจาของขอความ แนวคิด หรือขอมูลนั้น รวมทั้งเปนประโยชนแกผูอานที่ประสงคจะทราบ
รายละเอียดอื่น ๆ จากแหลงที่มา การอางอิงจะปรากฏอยูใน 2 แหง คือ ในเนื้อความวิทยานิพนธ และ
รายชื่อเอกสารหรือส่ิงอางอิงทายเลมวิทยานิพนธ วิธีการเขียนอางอิงในเนื้อความของคูมือเลมนี้ใช
ระบบนาม-ป (Name and year system) 
 
การอางอิงในเนื้อความวิทยานิพนธ 

หลักเกณฑการอางอิงในเนื้อความวิทยานิพนธมีดังนี้คือ 
1. ระบบการอางอิงที่ใชคือ ระบบนาม-ป (Name  and  year system) 
2. เอกสารที่นํามาอางอิงในเนื้อความวิทยานิพนธจะตองตรงกับเอกสารที่ปรากฏในสวนรายการ

เอกสารและสิ่งอางอิง 
3. ไมใสฐานันดร ยศ บรรดาศักดิ์ หรืออ่ืน ๆ  โดยการอางอิงเอกสารภาษาไทยใหใชช่ือตัวขึ้นตน  

สวนเอกสารภาษาตางประเทศใหใชช่ือสกุลขึ้นตน 
 
วิธีการเขียนหัวขอ 
 การวางลําดับหัวขอในการตรวจเอกสารกระทําไดดังนี้ 
 -  หัวขอใหญ     ใหชิดดานซายของกระดาษ 
 -  หัวขอรองที่ 1    ใหกดแปน Tab 1 Tab จากดานซายของกระดาษ 
 -  หัวขอรองที่ 2    ใหกดแปน Tab 2 Tab จากดานซายของกระดาษ 
 -  หัวขอรองที่ 3    ใหกดแปน Tab 3 Tab จากดานซายของกระดาษ 

-  คําอธิบายในหัวขอใหญ ยอหนาแรกหางจากดานซายของกระดาษ 1 Tab ไมตอง
เวนบรรทัด  

-  คําอธิบายในหัวขอรองอื่น ๆ   ยอหนาแรกเทากับตัวอักษรแรกของหัวขอนั้น ๆ   ไมตอง
เวนบรรทัด  

วิธีการเขียนแหลงอางอิงในการตรวจเอกสารแบงเปน 2 แบบใหญ ๆ  คือ 
แบบที่ 1     วิธีการเขียนชื่อของแหลงอางอิงกอนจะถึงขอมูลที่กลาวอาง 

  แบบที่ 2     วิธีการเขียนชื่อของแหลงอางอิงทายขอมูลที่กลาวถึง 
  
 การเขียนทั้งสองแบบใหยึดหลักวา ไมตองเวนบรรทัด ในยอหนาถัดไป  
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3.1  วิธีการเขียน   แบบที่ 1  
วิธีการเขียนชื่อของแหลงอางอิงกอนจะถึงขอมูลท่ีกลาวอาง 

 
เปนการเขียนชื่อผูที่เขียนบทความ ตามดวยป พ.ศ. ที่อยูในวงเล็บ ตามดวยขอความที่กลาวอาง 

เมื่อขึ้นขอความใหมใหยอหนาที่ตัวอักษรตัวที่ 6 (กดแปน Tab 1 คร้ัง)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

3.1.1 การตรวจเอกสารแบบผูเขียนคนเดียว   
ตัวอยาง : 
           คมสัน  (2530)  ไดศึกษาความแปรปรวนของลักษณะและองคประกอบผลผลิตของถั่วเหลือง     
สายพันธุ 81–1–038 พบวา ในชั่วที่ 3 มีอายุการเก็บเกี่ยวนานกวาประชากรรุนเดิม 

นิวัตร (2537)  รายงานวา การใชเครื่องเกี่ยวนวดขาวในแปลงขาวจะลดการการสูญเสียจาก
การรวงหลนของขาวไดมากกวาการใชคนเกี่ยว 

ไพโรจน  (2540)  กลาวถึง บทเรียนสําเร็จรูปที่พบกันโดยทั่วไปมีลักษณะ 3 รูปแบบ คือ ใน
รูปแบบของหนังสือบทเรียนสําเร็จรูป (Program text) ในรูปแบบเครื่องมือชวยสอน (Teaching 
machine) ซ่ึงรวมถึงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวย  และในรูปของสวนหนึ่งของชุดสื่อ 
(Multimedia  package)  
 

3.1.2 การตรวจเอกสารแบบผูเขียน 2 คน   
ตัวอยาง : 
 สมจิตร และสุภาพ  (2534)  รายงานวา คันทรงเปนไมพุมเตี้ยสูง 1 – 3 เมตร พบตามปาผลัดใบ
ผสม โดยเฉพาะบริเวณขางหวย ลําธาร หรือที่โลง ใบออน หรือยอดออนใชแกง 

Hannafin และ Peck (1988) กลาวถึง CAI วา เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการ
สอนโดยใชโปรแกรมการเรียน การเรียนการสอนที่ผานคอมพิวเตอรประเภทใดก็ตาม กลาวไดวา เปน
คอมพิวเตอรชวยสอนหรือ CAI มีคําที่ใชในความหมายเดียวกัน ไดแก Computer-Assisted Learning 
(CAL), Computer aided Instruction (CAI) และ Computer-aided Learning (CaL) เปนตน ในปจจุบัน
ความหมายของ CAI โดยทั่วไป ตามความนิยมมักยอมาจากคําเต็ม คือComputer Assisted Instruction  

 
3.1.3 การตรวจเอกสารแบบผูเขียนมากกวา 2 คน   

ตัวอยาง : 
  อรุณี และคณะ  (2527)  รายงานวา ถ่ัวเหลืองพันธุ 81 – 1 – 038  มีความทนทาน  โรคราสนิม
สูงกวาพันธุ สจ. 1  สจ. 2   สจ. 4   และ TK5  
  ไพโรจน และคณะ  (2540)  กลาวถึง การนําหลักการสอน 9 ขอ ของกาแย (Gagne) มาใช
ประกอบการพิจารณาในการออกแบบบทเรียนแบบ IMMCAI: Interactive Multi Media Computer 
Assisted Instruction  
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Amnueysit  และคณะ  (2005) รายงานวา ไกไขที่ไดรับขาวโพดไรสีมวงระดับ  20, 30, 40 
และ 60 เปอรเซ็นตในอาหารมีผลผลิตไขและคุณภาพไขไมแตกตางทางสถิติ (P>0.05) จากไกไขที่
ไดรับขาวโพดไรสีเหลือง 
 

3.1.4   การตรวจเอกสารแบบไมปรากฏผูเขียน  
          ถาเอกสารจําเปนตองใชประกอบงานวิจัยแตไมปรากฏผูเขียนใหใชคําวา “นิรนาม หรือ 

Anonymous” แทน และถาจําเปนตองอางอิงเอกสารที่ไมปรากฏผูเขียนปเดียวกันหลายครั้งใหใช
พยัญชนะภาษาไทยกํากับดานบนมุมขวาของ “นิรนาม หรือ Anonymous” 
ตัวอยาง : 

นิรนาม (2552)  เสนอวา น้ํายา modified Kurokura หรือ modified Cortland เจือจางน้ําเชื้อตอ
น้ํายาในอัตรา 1 : 9 และใช 10 % DMSO สงผลใหประสิทธิภาพน้ําเชื้อแชแข็งปลาไนแตกตางกันไป
ตามสายพันธุและระยะเวลาเก็บ  

นิรนาม (2550) กลาววา วิธีการปลูกขาวแบบการโยนตนกลาเปนวิธีการที่สามารถควบคุม
วัชพืช ขาวปน และวัชพืช ที่เรียกวา ขาวดีด ขาวเดง ขาวแดง ลดการดูแลรักษาหลังการทํานา    สวน   
นิรนาม (2551) รายงานผลการศึกษาวิธีทํานาขาวแบบหวานน้ําตม โยนกลา  ปกดําโดยแรงงานคน และ
การปกดําโดยใชเครื่องปกดํา พบวา การใชเครื่องปกดําจะชวยลดตนทุนการทํานาโดยเฉพาะในดาน
ของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชไดดีเชนเดียวกันการทํานาโยน 

 
3.2  วิธีการเขียน   แบบที่ 2 :   

วิธีการเขียนชื่อของแหลงอางอิงทายขอมูลท่ีกลาวอาง 
 
 เปนการเขียนรายละเอียดของขอมูลที่ตองการ ตามดวยช่ือของผูเขียนและ พ.ศ. ในวงเล็บ
เดียวกัน หลังขอความที่อางอิง 
 
  3.2.1    การตรวจเอกสารแบบผูเขียนคนเดียว   
ตัวอยาง : 

การใชยางมะละกอและปาเปนผงในการหมักเนื้อสันนอก (Longissimus dorsi) เนื้อสะโพก  
(Biceps femoris) และเนื้อสันขา (Semitendinosus) ของโคอายุ 5-7 ป พบวา ยางมะละกอที่ระดับ 1.2 
กรัม หรือ 12 หยด และผงปาเปนปริมาณ 0.12 กรัม ตอเนื้อ 1 กิโลกรัม ชวยใหเกิดความนุมพอเหมาะ 
กวาการใชในระดับอื่น (จิรวัฒน, 2531) 
 โคพอพันธุบางตัวไมยอมปนทับตัวเมีย มีสาเหตุหลายประการ  (Russel, 1978) 
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 3.2.2   การตรวจเอกสารแบบผูเขียน 2 คน   
ตัวอยาง : 

ปกติกอนการวางไขเซลลสืบพันธุของปลากระดูกแข็งจะปรับตัวใหเหมาะสมกับน้ําที่มีความ
เค็มสูงโดยการลดแรงดันของของเหลวภายในรางกายลง   (Hayes และ Holliday, 1969)  

การใชน้ํามันรําขาวทอดกลวยหินฉาบจะมีคาการดูดซับน้ํามันสูงกวาการทอดดวยน้ํามันปาลม
โดยคาคะแนนการเกิดกลิ่นหืนของผลิตภัณฑทั้งหมดจะมีคาสูงขึ้นในระหวางการเก็บรักษา (จริยา 
และกามีละห, 2551) 
 
 3.2.3   การตรวจเอกสารแบบผูเขียนมากกวา 2 คน เชน 
ตัวอยาง : 
 ฟางขาว (Rice straw) มีซิลิกาคอนขางสูงเมื่อเทียบกับฟางที่ทําจากพืชชนิดอื่น (เมธา และ
คณะ, 2525) 
 การใชอุณหภูมิ 6-14 องศาเซลเซียส ความชื้น 93-97 เปอรเซ็นต และความเขมขนของโอโซน 
3 ppm  สามารถยืดอายุการเก็บรักษามันฝร่ังไดนานถึง 6 เดือนโดยไมมีผลตอคุณภาพของมันฝร่ัง 
(Baranovskaya  และคณะ, 1979)  
 

3.2.4   การตรวจเอกสารแบบไมปรากฏผูเขียน เชน 
ตัวอยาง : 

แมไกตาบอดสามารถใหไขได เนื่องจาก แสงสามารถเขาสูสวนทายของหงอนและกระตุน
สมองใหสงฮอรโมนไปเรงการเติบโตของถุงหุมไข (นิรนาม, 2514) 

องคประกอบหลักในการหมักเบียร คือ น้ําและขาวมอลต ฮอปส และ ยีสต นอกจากนี้ยังมี 
เมล็ดธัญพืชอ่ืน เชน เมล็ดขาวสาลี (Wheat) ผสมดวยเรียกวา แอดจังท (Adjunct) (นิรนาม, 2549)  จาก
การทดสอบชิมเบียรแอดจังท (Adjunct beer) ที่ทําจากขาวสายพันธุตาง ๆ พบวา ผูชิมใหคะแนนความ
ขมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (นิรนาม, 2549)   

 
3.2.5  การตรวจเอกสารจากสื่ออิเลกทรอนิกส 

ตัวอยาง : 
การทดลองฝงไมโครชิพในปลาเสือตอเปรียบเทียบกับการไมฝงไมโครชิพ พบวา การฝง      

ไมโครชิพในปลาเสือตอเพื่อใชเปนเครื่องหมายระบุตัวปลานั้นสามารถทําไดโดยไมมีผลกระทบตอ
การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย (http://www.fisheries.go.th/if-nakhonsawan/papermicrochip_ 
complete.htm) 
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หนวยที่  4 
การเขียนเอกสารอางองิ 

 
4.1 การเขียนเอกสารอางอิงในทายเลม 
 

4.1.1    การเขียนเอกสารอางอิง  
จะแตกตางกันตามแหลงที่มา  สามารถแบงเปน  6 แบบใหญ   (ตัวอยางการเขียนใน

หัวขอ 4.2) คือ 
   -  การเขียนจากแหลงขอมูลที่มาจากตํารา หรือหนังสือ 
   -  การเขียนจากแหลงขอมูลที่มาจากวารสาร 
   -  การเขียนจากแหลงขอมูลที่มาจากรายงานตาง ๆ  
   -  การเขียนจากแหลงขอมูลที่มาจากไมทราบแหลงแนชัด แตมีการยอมรับกันใน 
                                สาขานั้น ๆ  
   -  การเขียนจากแหลงขอมูลที่มาจากแหลงอื่น ๆ  

-  การเขียนจากแหลงขอมูลที่มาจากเครือขายใยแมงมุม (World Wide Web) 
 

4.1.2   การเขียนรายงานสวนเอกสารอางอิงในรูปเลม 
          ใชเกณฑในการเขียนและพิมพ ดังนี้ 

1. ตองเรียงลําดับผูแตง ผูรายงาน ตามอักษร โดยเริ่มจากภาษาไทยกอน ตามดวย
ภาษาตางประเทศ 
   2. ไมมีหมายเลขกํากับหนาชื่อ 
   3. ถาผูแตงเปนคนเดียวกัน ใหเรียงลําดับตามปที่รายงานจากอดีตมาถึงปจจุบัน 
   4. ถาเปนปเดียวกัน ผูแตงคนเดียวกัน หรือกลุมเดียวกัน ใหใสอักษร ก, ข หรือ a, b  
ไวหลังปของเอกสารภาษาไทย และภาษาตางประเทศตามลําดับ 
  5. ช่ือผูเขียนใหใชช่ือตามดวยนามสกุล ในภาษาไทย สวนภาษาอังกฤษ ใหใช
นามสกุลเต็มกอน ตามดวยช่ือที่เปนอักษรยอ 

6. การพิมพเอกสารอางอิงในรูปเลม 
       6.1 บรรทัดแรกใหพิมพช่ือ และนามสกุลตามปกติ 
       6.2 บรรทัดที่ 2 ใหยอหนาโดยนับจากตัวอักษรบรรทัดที่ 1 มา 5 ตัวอักษร (หรือกด
แปน Tab 1 คร้ัง ในโปรแกรม Microsoft Word) จึงคอยเร่ิมพิมพอักษรตัวแรกได 
      6.3 ไมตองเวนบรรทัดในชื่อผูแตงที่แตกตางกัน 
      6.4  ไมตองจัดตรึงอักษรแบบชิดขอบซายขวา ใหจัดแบบอักษรชิดซาย  

    6.5   การเวนวรรค ใหยึดหลักดังนี้ 
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            -  หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) ในโปรแกรม Microsoft Word ใหเวน 2 
ตัวอักษร  

            -  หลังเครื่องหมายจุลภาค (,) เครื่องหมายในคําพูด (“...”) เครื่องหมายอัฒภาค 
(;) และจุดคู ( : ) ในโปรแกรม Microsoft Word ใหเวน 1 ตัวอักษร 
 
4.2  ตัวอยางการพิมพและการเขียนเอกสารอางอิงในฉบับสมบูรณ 
 
 ตัวอยางการเขียนและพิมพเอกสารอางอิง ทั้ง 5 แบบ  ใหพิมพชิดขอบกระดาษดานซายมือทุก
หัวขอ ไมมีการเวนบรรทัดเมื่อเร่ิมแหลงอางอิงใหม  สวนการเวนวรรคใชตามขอ 6.5  
 

4.2.1  การเขียนจากแหลงขอมูลท่ีมาจากตํารา หรือหนังสือ 
กรณีผูแตงคนเดียว และผูแตง 2 คน  

ตัวอยาง 
สนั่น  ขําเลิศ. 2531.   หลักและวิธีการขยายพันธุพืช.  ภาควิชาพืชสวน, คณะเกษตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร. 374 น. 
Hannafin, M.J. and Peck, K.L., 1988. The Design Development and Evaluation of Instructional 

Software, New York, Macmillan. pp. 5-13. 
กรณีอางถึงผูแตงในหนังสือของอีกคน 

ตัวอยาง 
ไพโรจน จวงพานิช. 2520.  โรคออยที่เกิดจากเชื้อรา. น. 141-145.  ใน เกษม สุขสถาน และอุดม                 

พูลเกษ. หลักการทําออย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร. 
Ericson, G.Lingren.  1977.  Chimaras.  pp.98-103,  In   Mamual on Mutation  
  Breeding Technical Reports Series N.19.  IAEA, Viena. 

 
4.2.2    การเขียนจากแหลงขอมูลท่ีมาจากวารสาร 
        1)  กรณีผูแตงคนเดียวและหลายคน 

ตัวอยาง 
เสาวนิตย  คูประเสริฐ  นงลักษณ  สุทธวนิช  และสุกัญญา จันทชุม.  2530.  ผลของการใชปลาหมักใน

อาหารไกไขที่มีผลตอกล่ินและรสของไข. สงขลานครินทร 9(3):  319-323. 
Golls, J.L. and H.H. Haffs. 1971. Analysis of repeated  Measurements of Animals.  J.Anim.Sci. 33:  

331-336. 
 

หมายเหตุ  :   ความหมายของ 9(3):  319-323 คือปที่ 9 ฉบับที่ 3 หนา 319 ถึง 323   
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  ถาวารสารเปนชื่อยอใหใชจุดมหัพภาค (.) เชน  J. Anim.Sci.  33:331-336.                           
ถาวารสารเปนชื่อเต็มไมตองใชจุดมหัพภาค เชน สงขลานครินทร  9 (3): 319-323.   หรือ 
Journal Animal Science 33:  331-336. 

 
 2) กรณีอางถึงบทความของคนหนึ่งในบทความของอีกคนหนึ่ง 
ตัวอยาง 
มุกดา  วริชกุล.  2531.  อาหารกุงวัยออน.  อางโดย สมชัย  เหลาสุนทร. 2531. 

เกษตรอุตสาหกรรม 4(37):  35-40. 
Gaimai,  T.N.B.  and  G.  Laskshminarayana.  1972.  Change in lipids of maturing  
  Ceiba pentandra seeds.  Cited by  F.J. Rowlett.  1774. Chem.Abstr. 77:276.  

 
4.2.3   การเขียนจากแหลงขอมูลท่ีมาจากรายงานตาง ๆ  

กรณีสมาคม คณะกรรมการ กรมกอง สํานักงานหรืออ่ืน ๆ ที่คลายกับเปนผูรายงาน 
ตัวอยาง 
กรมสงเสริมการเกษตร. 2520.  คําแนะนําที่ 63 นุนพันธุโต. โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง

ประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร.  8 น. (โรเนียว) 
ศูนยสถิติการเกษตร.  2540.  สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปการเพาะปลูก 2539-2540. 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรุงเทพมหานคร. 210 น. 
 
4.2.4   การเขียนจากแหลงขอมูลท่ีไมทราบแนชัดแตมีการยอมรับในสาขานั้น ๆ  

1) กรณีไมทราบแหลงพิมพ 
ตัวอยาง 
ศรเทพ   ธัมวาศร.  2528.  การใชของเสียจากมูลสัตวใหเปนประโยชน (กาซชีวภาพ). 

ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ,  นครปฐม. 56 น. 
 

2) กรณีไมทราบนามผูแตง 
ตัวอยาง : 
นิรนาม. 2526.  การเลี้ยงปลานิล. สัตวเศรษฐกิจ 5(11): 67-71. 

 
3) กรณีไมทราบปพิมพ 

ตัวอยาง : 
วีรณรงค  ภิญโญ. ม.ป.ป. เตาเผาลิกไนทแบบเอนกประสงครุน 2519.  สถานีทดลองยาสูบแมโจ, 

เชียงใหม. 8 น. 
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 4.2.5  ขอมูลท่ีมาจากวิทยานิพนธหรือปญหาพิเศษ 

ตัวอยาง : 
พรรณระพี  อํานวยสิทธิ์. 2547.  การประเมินคุณคาทางโภชนะและการใชประโยชนขาวโพดไรสีมวง

ในอาหารนกกระทาญี่ปุนและไกไขตอสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข. วิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา.  245 น. 

สายใจ  สุกใส  และสุรัสวดี  ไสยสุข.  2546.  การใชใบเตยบดละเอียดในสูตรอาหารนกกระทาไขตอสี 
ไขแดง. ปญหาพิเศษระดับปริญญาตรี  คณะวิชาสัตวศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตพิษณุโลก, พิษณุโลก. 46 น. 

 
4.2.6 ผูรายงานซ้ํากันในเอกสารอางอิง 

ตัวอยาง : 
ประทีป ราชแพทยาคม และสุภาพร  อิสริโยคม. 2522. ผลของน้ํามันนุนในอาหาร 

ของไกกระทงและนกกระทา.  น. 58-59.  ใน รายงานการประชุมทางวิชาการสาย
เกษตรศาสตรและชีววิทยา คร้ังที่  19 สาขาสัตวแพทย, กรุงเทพมหานคร. 

                                                                         . 2524.  อิทธิพลของ  Cyclopropinoid  fatty  acid  จาก
กากเมล็ดนุนในอาหารอัตราการเติบโต  อัตราการตาย การสะสมไขมัน และสมรรถภาพใน
การสืบพันธุของสัตวปก. น. 1-25.  ใน รายงานการประชุมทางวิชาการสายเกษตรศาสตรและ
ชีววิทยา คร้ังที่ 19 สาขาสัตวแพทย, กรุงเทพมหานคร. 

 
หมายเหตุ : ในที่นี้หมายถึง ประทีป  ราชแพทยาคม และสุภาพร  อิสริโยคม 

 
4.2.7     การเขียนจากแหลงขอมูลท่ีมาจากเครือขายใยแมงมุม (World Wide Web) 
             เพื่อใหการอางอิงเปนไปในแนวทางเดียวกันสําหรับเอกสารจากเครือขายใยแมงมุม

จะใชคําวา  [On-line].  Available:  ตามดวยแหลงของเครือขาย, วัน เดือน ปที่สืบคน ดังตัวอยาง
ตอไปนี้  
        1) จากเครือขายท่ีทราบชื่อผูเขียนและปท่ีตีพิมพ    
ช่ือผูเขียน.  ปที่ตีพิมพ.  ช่ือเร่ือง  [On-line].  Available: แหลงของเครือขาย, วัน เดือน ปที่สืบคน.  
 
ตัวอยาง : 
ประชุม    เนตรสืบสาย .   มปป .   เครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ ยวพืชอาหารสัตว .  [On-line]. 

Available:  http://www.thaidairy.org/reserch/machine1.htm, 1 มิถุนายน  2551. 
Del Valle, F. 1997. Tastes of Latin American draw customers to Rio Grande Valley store. [On-line]. 

Available: http://www.texnews.com/texas97/taste063097.htm, October  05, 2002.  
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Wyatt, R.D., Manning, R.O., Pegram, R.A. and Marks, H.L. 2003. Genetic  resistance in chickens to 
aflatoxins. [On-line]. Available:  http://www.micotoxinas.com. br/boletim14.htm, August 
12, 2004. 

 
 2)  จากเครือขายท่ีไมทราบชื่อผูเขียน/ ชื่อเร่ือง/ปท่ีตีพิมพ    
   จะใชคําวา  [On-line] Available: ตามดวยแหลงของเครือขาย, วัน เดือน ปที่สืบคน.  

ตัวอยาง : 
 [On-line] Available: http://www.texnews.com /texas97/taste 063097.html, March 25, 1998. 
[On-line] Available: http://www.employees.csbsju.edu/ssaupe /biol115/genetics_ maize_  
 exercise.htm, October 05, 2002. 
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หนวยที่  5 
การพิมพ 

   
การพิมพมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. กระดาษที่ใชพิมพเปนกระดาษขนาด A4 (8 ½ x11 นิ้วฟุต) 
2. สัญลักษณหรือตัวพิมพพิเศษซึ่งไมมีในเครื่อง ใหเขียนดวยหมึกดําดวยความประณีต 
3. ขอความที่พิมพจากโปรแกรม Microsoft Word ตองหางจากขอบดานบนไมนอยกวา  
       1 ½ นิ้วฟุต (3.5 เซนติเมตร) โดยวัดจากขอบดานบนสุดถึงฐานตัวอักษรบรรทัดแรก  
       สวนดานขวาหาง 1 นิ้ว (2.5 เซนติเมตร) ดานขางซายหาง 1 ½ นิ้วฟตุและขอบดานลาง 
       หาง 1 นิ้วฟุต 
4. การพิมพเนื้อเร่ืองหรือเอกสารอางอิงใหดูภาคเนื้อเร่ืองและเอกสารอางอิงประกอบ 
5. หลักการทั่วๆ ไป ในสวนของเนื้อเร่ืองเมื่อขึ้นยอหนาใหมจะไมเวนบรรทัด   และยอหนานั้นจะใช

ระยะ  1 Tab  
6. การพิมพตารางมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1    เลขหมายประจําตารางและชื่อตาราง 
  -  เลขหมายประจําตาราง  เปนสวนที่แสดงลําดับของตาราง ใหใสคํา ตารางที่ ตามดวยเลข

หมายประจําตารางไวริมซายมือสุดของกระดาษ เวนขอบกระดาษไวตามระเบียบ ใหใช
ตัวหนาไมขีดเสนใต 

- ช่ือตาราง  ใหตอจากเลขหมายประจําตารางโดยเวน 2 ตัวอักษร (2 space bar) กรณีช่ือ
ตารางยาวเกินกวา 1 บรรทัด ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดที่สองตรงกับตัวแรกของ
ช่ือตารางบรรทัดแรก   หากมีคําอธิบายที่ตองการบงรายละเอียดใหชัดเจน  ใหนํา
รายละเอียดไปใสในหมายเหตุทายตาราง 

- ตารางที่อางอิงจากแหลงอื่นใหถือปฏิบัติตามวิธีการตรวจเอกสารตามตัวอยางในภาคผนวก 
6.2    ตารางที่มีความยาวจนไมสามารถบรรจุในหนากระดาษเดียวได ใหพิมพในหนาถัดไป  โดย

มีเพียงเลขที่ตาราง และคําวา ตอ ในวงเล็บ ไมตองพิมพคําอธิบายซ้ําแตอยางใด  เชน ตาราง
ท่ี 1 (ตอ) 

6.3   ตารางที่มีความกวางจนไมสามารถบรรจุในหนากระดาษเดียวได  ใหยอสวน หรือแยก
มากกวา 1 ตาราง กรณีจําเปน อนุโลมใหพิมพตารางตอเนื่องในหนาซายและขวาได  ใน
กรณีนี้ใหนับหนาดวย  และไมใหมีการพิมพในหนาขวามือกอนนั้น 

6.4   ตารางที่พิมพตามแนวขวางของกระดาษ        ใหพิมพเลขหมาย และชื่อตารางไวดานสันปก 
ไมตองตรึงอักษรชิดซายขวา 
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6.5  ไมควรมีเสนแบงสดมภ (Column) ยกเวนกรณีจําเปน สวนตารางที่มีความจําเปนนอยตอการ
อธิบายผลการทดลองใหนําไปแสดงไวในภาคผนวก 

6.6   ตองมีหมายเลขประจําตาราง และช่ือตารางไวดานบนของตารางจัดชิดขอบซายของกระดาษ 
และพิมพตัวหนา 

7.   การพิมพคําอธิบายรูปภาพ 
7.1  ภาพจะอยูตรงกลางหนากระดาษ 
7.2  คําอธิบายภาพจะอยูดานลางซายมือชิดขอบกระดาษ 

8.  การพิมพจะใชตัวอักษร  Cordia New โดย  
8.1 หัวขอใหญมีขนาด 18 ตัวหนา  ตําแหนงกลางหนากระดาษและตองขึ้นแผนกระดาษใหมทุก

คร้ัง เชน  บทคัดยอ  สารบัญ บทที่ 1  ............ ภาคผนวก ฯลฯ 
8.2 หัวขอรองมีขนาด 16 ตัวหนา 
8.3 คําอธิบายอื่น ๆ ใชตัวปกติ ขนาด 16 

9.  การพิมพเอกสารอางอิงสําหรับผูที่ถูกอางมีรายละเอียดมากกวา 1 บรรทัด กําหนดใหบรรทัดตอมา
ตองอยูเยื้องมาทางขวามือ 1 Tab เสมอ และชื่อผูอางถัดมาใหขึ้นบรรทัดใหมโดยไมเวนบรรทัด   

10. การพิมพคําอธิบายตารางและภาพใชตามตัวอยางภาคผนวก 
 

การพิมพปกหนาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
จะตองพิมพหัวขอ  ช่ือผูเขียนวิทยานิพนธ ช่ือปริญญา ช่ือสาขาวิชา ช่ือมหาวิทยาลัย และ

เดือนป ที่จบการศึกษา เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษอยางเดียวกับที่ใชเขียนวิทยานิพนธ ในกรณีที่
เขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอื่นใหพิมพปกหนาเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเทานั้น 

(1) หัวขอ พิมพไวกลางหนากระดาษหางจากริมขอบกระดาษดานบนสองนิ้ว พิมพอักษรตัว
แรกหางจากริมขอบซายมือไมนอยกวาหนึ่งนิ้วคร่ึง และใหอักษรตัวสุดทายอยูหางจากริมขอบกระดาษ
ไมนอยกวาหนึ่งนิ้ว ถาชื่อเร่ืองมีความยาวเกินหนึ่งบรรทัด ใหพิมพเปนรูปหนาจั่วหัวกลับ 

(2) ช่ือผูเขียนวิทยานิพนธ พิมพเฉพาะชื่อและชื่อสกุลไวกลางหนากระดาษ หางจากริม
ขอบกระดาษดานบนไมนอยกวาสี่นิ้วคร่ึง 

(3) ช่ือปริญญาและชื่อสาขาวิชา พิมพตามลําดับคนละบรรทัดไวกึ่งกลางระหวาง ช่ือผูเขียน     
วิทยานิพนธกับชื่อคณะและมหาวิทยาลัย   
  (4) ช่ือบัณฑิตวิทยาลัย ช่ือมหาวิทยาลัย และเดือนปที่จบการศึกษา (ตรงตามหนาอนุมัติ) พิมพ
ไวใตช่ือปริญญาเรียงตามลําดับ โดยใหเดือนและปการศึกษาอยูในบรรทัดเดียวกัน และอยูหางจากริม
ขอบกระดาษลางหนึ่งนิ้วคร่ึง 

(5) หมายเลข ISBN  
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การพิมพวิทยานิพนธ 
1. สันปก พิมพช่ือ และชื่อสกุลของผูเขียนวิทยานิพนธ หัวขอวิทยานิพนธ อักษรยอช่ือ

ปริญญาโดยไมตองระบุช่ือสาขาวิชาไวในวงเล็บ และปที่สําเร็จการศึกษา (ตรงตามหนาอนุมัติ) ตาม
แนวนอนของสันปกเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยใหมีขอกําหนด ดังนี้ 

1)   อักษรตัวแรกของชื่อผูเขียนวิทยานิพนธอยูหางจากขอบสันปกตามแนวตั้ง 1 นิ้ว 
2)   หัวขอ พิมพถัดจากชื่อผูเขียน ใชขนาดตัวพิมพที่เหมาะสม หากชื่อหัวขอยาวเกิน

กวาที่จะพิมพไดหมด ใหพิมพหัวขอตามความเหมาะสมแลวตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค 
(full stop) 3 จุด 

3) อักษรยอช่ือปริญญาอยูตรงกลางระหวางชื่อหัวขอวิทยานิพนธ กับปที่สําเร็จ
การศึกษา 

4) ปที่สําเร็จการศึกษาอยูหางจากริมขอบลางของสันปกตามแนวตั้งหนึ่งนิ้ว 
2.   ตัวพิมพสําหรับการพิมพปกหนาและสันปกจะตองไดสัดสวนที่เหมาะสม สําหรับ

วิทยานิพนธใชตัวพิมพสีทอง สวนการคนควาแบบอิสระใชตัวพิมพสีน้ําเงิน 
3.  ปกหลัง ไมตองพิมพขอความใด ๆ  


