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บทที่ 1
แนวทางในการจัดทําวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
คําวา “วิทยานิพนธ” (Thesis or Dissertation) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.2542 ใหความหมายไววา คือ บทนิพนธที่ผูเรียบเรียงยกเอาหัวขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นวิจัยหรือ
พรรณนาขยายความ โดยนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อเสนอรับปริญญา (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) บทนิพนธที่ใชกระบวนการวิจัยนี้ ตองแสดงถึงความคิดริเริ่มในการ
ประมวลความรู และสรางองคความรูใหม ที่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก แตละคน
จะตองทํา นับเปนงานสําคัญยิ่งสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
โดยทั่วไปวิทยานิพนธ เปนผลงานทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระ ที่แสดงถึงความคิดริเริ่มของนิสิต
โดยมีขอบขาย ปริมาณ คุณภาพ และความลึกซึ้งของเนื้อหาสาระสูงกวาการคนควาอิสระ (คูมือ
การพิมพงานการคนควาอิสระ/วิทยานิพนธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ม.ป.ป.)
การคนควาอิสระ (Independent Study) หมายถึง บทนิพนธ กรณีศึกษา สิ่งประดิษฐ
หรือการวิเคราะหพัฒนาระบบงาน ที่ใชวิธีการวิจัยที่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข แต
ละคนจะตองทําเพื่อเปนงานสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท โดยทั่วไปในการ
คนควาอิสระ มีเนื้อหาสาระที่แสดงความคิดริเริ่มของนักศึกษา โดยมีขอบขาย ปริมาณ คุณภาพ
และความลึกซึ้งของเนื้อหานอยกวาวิทยานิพนธ (คูมือการพิมพงานการคนควาอิสระ/
วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร กํ า หนดให นั ก ศึ ก ษาที่ เ ลื อ กเรี ย นระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จะต อ งลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ หรื อ การค น คว า อิ ส ระ เพื่ อ ศึ ก ษาหั ว ข อ วิ จั ย ที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน โดยจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสอบปองกันหัวขอ
วิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระกอน สําหรับการลงทะเบียน
วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ เปนการอาศัยการประยุกตการออกแบบวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรู
ของนักศึกษาจากการคนควาดวยตนเอง แตจะตองปรึกษาเกี่ยวกับหัวขอที่จะทําการศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระกอนทําการวิจัย วิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระเป นการศึก ษาตามความถนัดของผูศึกษา ผลจากการศึ กษาเปน สิ่ง ที่มีคุณคา เปน การ
รวบรวมความคิดอยางมีเหตุผล ใชเปนขอมูลอางอิงสําหรับผูสนใจศึกษาตอไปได
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ดัง นั้ น การนํา เสนอผลการศึก ษาวิท ยานิพ นธ หรือ การคน ควา อิสระ จึ ง มีค วามสํ า คั ญ
สําหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการทํา
วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ มีคําแนะนํา ดังนี้
1. นั ก ศึก ษาควรมี ค วามพร อ มและรูจัก ศึก ษาขั้น ตอนการจั ดทํ า วิท ยานิ พ นธ หรือ การ
คนควาอิสระอยางละเอียด
2. มีความรูพื้นฐานในเรื่องที่จะศึกษา เพื่อสามารถวางแผนตัดสินใจ เลือกใชความรู
เทคนิควิธีการ หรือเครื่องมือที่ใชใหสอดคลองเหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษา
3. มีความรอบรูในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในเรื่องที่ตองการศึกษา
4. ศึกษาวิธีการเรียบเรียง การนําเสนอ วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ตามคูมือการ
จัดทําวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระใหเขาใจ
5. การเรียบเรียง การใชคํา การเขียนตัวสะกด คําศัพททางวิชาการตาง ๆ ไมควรใชภาษา
พูด ภาษากํากวม ฟุมเฟอย หรือภาษาที่ผูเรียบเรียงเขาใจเอง ควรเรียบเรียงดวยความตั้งใจ แสดง
ความคิดตามลําดับเนื้อหาอยางมีเหตุผล ใชภาษาที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ นักศึกษาควรอาน
และตรวจสอบการเรียบเรียงกอนสงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ การเรียบ
เรียงเนื้อเรื่องใหดี นาอาน และเขาใจงาย ตองคํานึงถึงเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
5.1 ความถูกตองของขอมูลไมวาจะเปนการคัดลอก หรือสรุปความจากขอมูลตอง
ไมผิดเพี้ยนจากเนื้อความเดิม และตองมีความถูกตองของภาษาที่ใชในเรื่อง การสะกดการันต
การเลือกใชคํา การเรียบเรียงขอความตองเปนไปตามหลักการเขียนที่ดี
5.2 ใชภาษามาตรฐานในการเรียบเรียงเนื้อเรื่อง เลือกใชคําสามัญหรือคําธรรมดา
ซึ่งสื่อความหมายจะดีที่สุด ไมใชภาษาถิ่น คําแสลง หรือคํายอ เวนแตจําเปน เชน ยกเปนตัวอยาง
ประกอบการอธิบาย เปนตน
5.3 มีความสม่ําเสมอในการใชคํา เชน ถาในรายงานใชคําวา เด็กเล็ก ที่หมายถึง
เด็กอายุนอย ก็ตองใชคําวาเด็กเล็กทุกครั้ง มิใชใชเด็กเล็กบาง ใชเด็กนอยบางสลับกันไป เพราะ
จะทําใหผูอานสับสน
5.4 การใชคําภาษาตางประเทศ ตองใชตามที่ไดมีการบัญญัติศัพทไว หากตอง
เขียนคําภาษาตางประเทศดวยพยัญชนะไทย ใหวงเล็บภาษาตางประเทศไวขางทายเฉพาะครั้ง
แรกที่ปรากฏ สวนศัพทวิชาการที่รูจักแพรหลายแลวไมตองใสวงเล็บภาษาอังกฤษ
5.5 ควรใชประโยคเดียวเปนหลัก ไมควรใชประโยคที่ยืดยาวและซับซอน
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5.6 เรียบเรียงเนื้อเรื่องดวยภาษาที่อานงาย โครงสรางประโยคไมซับซอน สื่อสาร
ไดชัดเจน ตรงประเด็น
5.7 เนื้อเรื่องมีความกลมกลืนกันตั้งแตตนจนจบ มีการเสนอแนวคิดที่ชัดเจน
5.8 มีการยอหนาเพื่อใหเนื้อเรื่องบางตอนมีลักษณะเดนและเพื่อชวยพักสายตาของ
ผูอาน
5.9 มีการใชวรรคตอน เชน การเวนวรรค เพื่อแยกประโยคใหชัดเจน ทําใหผอู า น
เขาใจเนื้อเรื่องงายขึ้น
6. การเขียนเอกสารอางอิงในวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระเปนสิ่งจําเปน เพื่อเปน
การสนับสนุนขอมูลที่ไดศึกษา สรางความนาเชื่อถือในการศึกษาคนควา และเปนการใหเกียรติแก
เจาของขอมูล เปนหลักฐานที่แสดงการอางอิงอยางถูกตอง
7. เรื่องที่ศึกษาจะตองไมซ้ําซอนกับเรื่องที่ผูอื่นศึกษาไวแลว
เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหดําเนินการศึกษาวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยมี
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระแลว ควรรีบดําเนินการเรียบเรียงวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระ โดยการคนควา ทดลอง หรือวิธีการใด ๆ ตามระเบียบวิธีวิจัย เพื่อใหไดขอมูล
ที่ถูกตอง นาเชื่อถือ มีคุณคา และเกิดประโยชนตอไป

บทที่ 2
สวนประกอบวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
ในการจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ มีสวนประกอบ 3 สวน คือ สวนนํา สวนเนื้อหา และสวนประกอบทายเรื่อง โดยทุกสวนจะตองถูกตองครบถวนตามคูมือ การจัดทํา
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ กําหนดใหใช ดังนี้

2.1 สวนนํา
ประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้
2.1.1 ปกนอก (Cover) เปนปกแข็ง สีกรมทา พิมพขอความดวยอักษรสีทอง แบบปม
ลงบนเนื้อกระดาษทั้งปก กําหนดใหมีสัญลักษณและขอความ เรียงตามลําดับจากดานบนลง
ดานลาง ดังนี้
2.1.1.1 ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ขนาดกวาง 0.98 นิ้ว สูง
1.77 นิ้ว ) ขอบบนของตราหางจากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว
2.1.1.2 ชื่อวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ระบุเปนภาษาไทย
2.1.1.3 ชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ หรื อ การค น คว า อิ ส ระ ระบุ เ ป น ภาษาอั ง กฤษให ใ ช
ตั ว อั ก ษรพิ ม พ ใหญ ในอั ก ษรตั ว แรกของคํ า แรกและของทุ ก ๆ คํ า เสมอ ยกเว น คํ า บุพ บทและ
คําสันธาน เวนแตคําบุพบทและคําสันธานดังกลาวจะเปนคําแรกของชื่อ โดยชื่อวิทยานิพนธให
พิมพไวกลางหนากระดาษ หางจากตรา 1 บรรทัด กรณีที่มีความยาวเกินกวา 1 บรรทัด บรรทัด
ถัดไปใหพิมพเปนรูปหนาจั่วกลับหัว ทั้งนี้ควรพิจารณาตัดคําใหมีความเหมาะสมดวย
2.1.1.4 ชื่ อ นามสกุ ล ผู เ ขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ หรื อ การค น คว า อิ ส ระ ระบุ เ ป น
ภาษาไทย ไมตองใสคํานําหนานาม แตถามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ ก็ใหระบุ
ไวโดยใชอักษรยอหนาชื่อ ใหพิมพไวกลางหนากระดาษ
2.1.1.5 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ใหระบุเปนภาษาไทย อยูกงึ่ กลางหนากระดาษ
ระหวางชื่อผูเขียนกับชื่อมหาวิทยาลัย
2.1.1.6 ชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูกึ่งกลางหนากระดาษ
2.1.1.7 ป พ.ศ. ที่สงเลม (เลขอารบิค) อยูกึ่งกลางหนากระดาษ ใหระบุปที่สําเร็จ
การศึกษาโดยไมตองระบุคําวา พุทธศักราช หรือ พ.ศ. นําหนา
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2.1.1.8 สันปก พิมพชื่อ นามสกุลผูเขียนดวยอักษรสีทอง (ไมตองใสคํานําหนา
ชื่อ) ตามดวยชื่อวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ (ภาษาไทย) และปที่สําเร็จการศึกษา จัดระยะ
ใหอยูหางจากขอบสันปกตามแนวตั้ง 1 นิ้ว พิมพตามความยาวของสันปก (ดังภาคผนวก)
2.1.2 ใบรองปก (Blank Page) เปนกระดาษปอนดสีขาวอยางหนาคั่น 1 แผน ถัดจาก
ปกนอก และคั่นกอนปกหลัง 1 แผน รวมเปน 2 แผน
2.1.3 ปกใน (Title Page) มีปกในทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแยกหนากัน พิมพ
ขอความเชนเดียวกันกับปกนอก โดยเพิ่มคําวา ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อยูถัดจากป พ.ศ. เวนระยะหาง 1 บรรทัด
2.1.4 ใบอนุมัติวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ (Approval Page) ประกอบดวย
ชื่อวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ชื่อ นามสกุลผูเขียน ชื่อปริญญา สาขาวิชา คณะที่ศึกษา
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระ
2.1.5 บทคัดยอ (Abstract) เปนการสรุปเนื้อหาวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระที่
กระชับ ชัดเจน ทําใหผูอานทราบถึงเนื้อหาไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และงายตอการทําความเขาใจ
โดยการเขียนบทคัดย อที่ดี ควรมีลักษณะเปน ความเรีย ง ประกอบดวย ชื่ อเรื่อง วัตถุประสงค
ขอบเขตของการศึ ก ษา วิ ธี ดํ า เนิ น การ เช น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จํ า นวนกลุ ม ที่ ศึ ก ษา การ
วิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยโดยสังเขป และคําสําคัญ การเขียนตองเขียนใหสั้นที่สุด ไมควรเกิน
300 คํา หรือไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 โดยตองจัดพิมพทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
(ดังภาคผนวก) ใหเรียงลําดับบทคัดยอภาษาไทยขึ้นกอน และตามดวยบทคัดยอภาษาอังกฤษ ถา
เขียนเปนภาษาตางประเทศอื่น ใหพิมพบทคัดยอเพิ่มตามภาษาที่ใชดวย นอกจากนี้ตองมีคํา
สําคัญ ซึ่งเปนคําหลักหรือขอความสั้น ๆ ที่เปนจุดสําคัญของเนื้อเรื่อง ในวิทยานิพนธ หรือการ
คนควาอิสระ ระบุอยูใตบทคัดยอทั้งของภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ขึ้นบรรทัดใหม) เพื่อสื่อ
ความหมายในเรื่องที่ศึกษาไมเกิน 3 คํา
2.1.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เปนการเขียนแสดงความขอบคุณ
บุคคลหรือหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหชวยเหลือ สนับสนุนเปนแหลงทุนใหงานสําเร็จ ไมเขียน
ยืดยาวหรือยกยอมากเกินไป ไมควรเกิน 1 หนากระดาษ A4 ในทายกิตติกรรมประกาศใหพิมพชื่อ
นามสกุลผูเขียน โดยพิมพเยื้องไปทางขวามือของขอความ (ดังภาคผนวก)
2.1.7 สารบัญ (Table of Contents) เปนการแสดงตําแหนงและลําดับของหัวขอเรื่อง
ทั้งหมดที่มีอยูในเลม พิมพคําวา “สารบัญ” อยูกึ่งกลางหนากระดาษ ระบุเลขที่บท และชื่อบท
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พรอมหมายเลขหนาตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ถาวิทยานิพนธ หรือการ
คนควาอิสระเปนภาษาไทย ใหเขียนหนาสารบัญเปนภาษาไทย ถาวิทยานิพนธ หรือการคนควา
อิสระเปนภาษาอื่น ใหเขียนหนาสารบัญตามภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ หรือการคนควา
อิสระ
2.1.8 สารบัญตาราง (List of Tables) เปนสวนแสดงลําดับหนาของตาราง
ทั้งหมดที่มีอยูในวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยพิมพคําวา “สารบัญตาราง” อยูกลาง
หนากระดาษ (ดังภาคผนวก) กรณีที่มีตารางในภาคผนวก ใหพิมพรายการตารางภาคผนวกตอ
จากสารบัญตาราง
2.1.9 สารบัญภาพ (List of Figures) เปนสวนที่แสดงลําดับหนาของภาพ
ทั้งหมดที่มีอยูในวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยพิมพคําวา “สารบัญภาพ” อยูกลาง
หนากระดาษ (ดังภาคผนวก) กรณีที่มีภาพในภาคผนวกใหพิมพรายการภาพในภาคผนวกตอจาก
สารบัญภาพ

2. 2 สวนเนื้อหา
เนื้อหาหรือเนื้อความของเรื่องใหแบงออกเปนบทอยางชัดเจน สิ่งสําคัญของเนื้อเรื่องใน
แตละบทควรมีการอางอิงในเนื้อหาดวยเสมอ เพื่อบอกถึงแหลงที่มาของขอความที่นําเสนอหรือที่
นํามาประกอบในเนื้อเรื่องที่ผูเขียนตองการนําเสนอ การอางอิงนับวาเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะเปน
การแสดงหลักฐานประกอบการเขียนและการจัดทําวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ในการสราง
ความนาเชื่อถือตองานเขียนนี้และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
สวนเนื้อหาสามารถแบงออกเปน 5 บท โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 บทที่ 1 บทนํา เปนเนื้อหาที่ผานการนําเสนอเพื่อพิจารณาโครงรางมาแลวและได
ทําการปรับแกตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษา เนื้อหาประกอบดวย
2.2.1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา กลาวถึงปญหา ความจําเปน
ความสําคัญ แรงจูงใจที่ตองศึกษา แนวคิดที่ศึกษานํามาซึ่งประโยชนอยางไร ควรมีการอางอิง
ขอมูล ทฤษฎี หลักการ ขอเท็จจริงสนับสนุนความจําเปนที่ตองศึกษา
2.2.1.2 วัตถุประสงค เปนการระบุสิ่งที่ตองการศึกษาที่เปนรูปธรรม สามารถ
ทดสอบได โ ดยแยกเป น ข อ ๆ ให ชั ด เจน เพื่ อ เป น แนวในการศึ ก ษาใหต รงเป า หมาย สามารถ
ดําเนินงานไดอยางถูกตอง
2.2.1.3 ขอบเขตของการศึกษา เปนการกําหนดสิ่งที่ตองการศึกษา เนื่องจากอาจไม

7

สามารถศึกษาไดครบถวน โดยทั่วไปจะจํากัดขอบเขตในดานประชากร กลุมตัวอยาง สภาพแวดลอม
เมื่อระบุในขอบเขตแลวไมตองเขียนในวิธีการดําเนินงานอีก
2.2.1.4 ขอตกลงเบื้องตน (ถามี) เปนขอมูลความเปนจริง โดยอาศัยทฤษฎี
หลักเกณฑ และกฎตาง ๆ เพื่อตองการใหผูอานยอมรับโดยไมตองทดลองพิสูจน
2.2.1.5 สมมติฐ าน (ถ า มี) เปน การตั้ง ประเด็ น ความคิ ด ข อสั น นิ ษ ฐานที่ไ ด
กําหนดหรือคาดเดาไวลวงหนา เพื่อเปนแนวทางในการเก็บและวิเคราะหขอมูลนําไปสูคําตอบของ
การศึกษา
2.2.1.6 กรอบแนวความคิด เปนการกําหนดกรอบของการศึกษาที่มีการระบุตัว
แปรที่ศึกษา และตัวแปรตามที่เปนผลของการศึกษา และสามารถแสดงความสัมพันธระหวางตัว
แปรทั้งหมดที่ทําการศึกษาวาเปนในรูปแบบและทิศทางใด
2.2.1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เปนการคาดคะเนสวนที่คาดวาจะไดจาก
การศึกษาวิทยานิ พนธ หรื อการคน ควาอิสระ โดยคาดวาผลจากการศึก ษานํา ไปใชประโยชน
อยางไร เมื่อบรรลุวัตถุประสงคแลว จะไดประโยชนอะไรและใครไดรับประโยชนนั้น แตไมใชการ
เขียนตามจากวัตถุประสงค
2.2.1.8 นิยามศัพท เปนการใหความหมายของคําที่ใชในการศึกษา โดยเปนการ
เฉพาะเจาะจงในประเด็นที่เกี่ยวของกับการศึกษา คือ ความหมายระหวางผูศึกษาและผูอานให
เขาใจตรงกันใหมากที่สุด อาจเปนคําสั้น ๆ ขอความยาว ๆ การเขียนนิยามศัพทมี 2 ลักษณะ คือ
ก) การนิยามแบบทั่วไป เปนการนิยามตามความหมายของศัพทปกติ
ตามที่ระบุในพจนานุกรม สารานุกรม ตํารา หรือผูศึกษาใหคํานิยามเอง ในกรณีไมมีผูนิยามมา
กอน หรือการนิยามที่มีผูนิยามไวแลว แตยังไมดีพอ
ข) การนิยามบทปฏิบัติการ เปนการนิยามที่ใหความหมาย พรอมบอก
วิธีในการวัด ตรวจสอบ สังเกต ฯลฯ ไวดวย
2.2.1.9 คําสําคัญ เปนคําหลักหรือขอความสั้น ๆ ที่เปนจุดสําคัญของเนื้อเรื่อง
รวมกันแลวไมเกิน 3 คํา
2.2.2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนสวนที่ใชอธิบายงานที่เกิดขึ้น
กอนและเกี่ยวของกับงานนี้ ตลอดจนการคนควาทฤษฎี แนวคิด เพื่อเปนการแสดงความรอบรูที่
เกี่ยวของกับงาน โดยการคนควาเอกสารงานวิจัยและองคความรูที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการแสดงให
เห็นวาเรื่องที่ผูเขียนกําลังดําเนินการศึกษานี้มีใครหรือหนวยงานใดเคยทําการวิจัย หรือศึกษาใน
แงมุมตางๆ หรือไม ใชวิธีการอยางไร และผลงานเหลานั้นเปนอยางไร เนื้อหาประกอบดวย
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2.2.2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ เปนสวนสนับสนุนที่ผูศึกษา จัดวางโครงเรื่อง
ที่เปนเนื้อหาสาระสําคัญเกี่ยวของกับสิ่งที่ศึกษา ชวยใหเกิดแนวทางในการคิดวิเคราะห หรือให
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินการศึกษา โดยเรียบเรียงเปนภาษาเขียน โดยไมจําเปนตอง
คัดลอกทุกตัวอักษร อาจใชการอานทําความเขาใจและเรียบเรียงใหมเปนสํานวนของตนเอง ซึ่ง
ตองมีการอางอิงขอมูลที่สืบคน การเลือกขอมูลที่ใชในการศึกษาคนควา มีขอแนะนํา ดังนี้
ก) เปนเรื่องที่สอดคลองกับเรื่องที่ศึกษา มีความทันสมัย และเปนความรู
ใหม
ข) มีภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ ถูกตองชัดเจน
ค) มีความนาเชื่อถือ โดยดูจากประสบการณ ความเชี่ยวชาญของ
ผูเขียน รวมถึงสํานักพิมพทเี่ ชื่อถือได
ง) แหลงศึกษาขอมูล เชน ตํารา พจนานุกรม สารานุกรม คูมือ หนังสือ
การสืบคนดวยคอมพิวเตอร
2.2.2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนสวนศึกษาผลการศึกษาที่ผานมาที่มีผูศึกษา
ไวกอนหนาเกี่ยวของกับเรื่องที่กําลังศึกษาทั้งในและตางประเทศ เพื่อศึกษาวามีผูศึกษาไวแลวมาก
นอยเพียงใด ผลเปนอยางไร ปองกันการศึกษาซ้ํากับผูอื่น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย
ออกแบบเครื่องมือ วิเคราะหผล อภิปรายผล และสรุปผลการศึกษา การเลือกขอมูลที่ใชคนควา มี
ขอแนะนํา ดังนี้
ก) รายงานการวิจัย ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ
ข) วารสารวิจัย บทความวิจัย
ค) เอกสารรวบรวม บทคัดยองานวิจัยหรือปริญญานิพนธ
ง) การสืบคนขอมูลดวยคอมพิวเตอร
2.2.3 บทที่ 3 วิธีดําเนินการ เพื่อบอกใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการ
ระบุขั้นตอนที่จะศึกษาโดยละเอียด เชน วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการศึกษาเฉพาะที่
สําคัญและจําเปนที่ใช การวางแผนงาน สถานที่ในการดําเนินงาน เปนตน โดยอาจแบงเปนหัวขอ
ตาง ๆ ดังนี้
2.2.3.1 เครื่องมือที่ใช ควรเลือกเครื่องมือทีใ่ ชใหเหมาะสมกับการดําเนินการวิจัย
ก) เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลอง เชน วัสดุทดลอง เครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร เปนตน
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ข) เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ เชน แบบทดสอบ แบบประเมิน
แบบสอบถาม การสัมภาษณแบบเจาะลึก เปนตน
2.2.3.2 วิธกี าร โดยผูศึกษาจะตองกําหนดวิธีการวิจัยอยางเหมาะสม ดังนี้
ก) ประชากรและกลุมตัวอยาง เชน การวางแผนการทดลอง การเลือก
กลุมตัวอยาง เปนตน
ข) การควบคุมตัวแปร (ถามี)
ค) การเก็บรวบรวมขอมูล
ง) การวิเคราะหขอมูล เชน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เปนตน
จ) การแปลผล
2.2.4 บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล เปนบทที่อธิบายผลที่ไดจาก
การทดลอง หรือผลที่ไดจากการศึกษาโดยแสดงเปนตาราง ภาพประกอบ แผนภูมิ เปนตน เพือ่ ชวย
ใหเขาใจงาย สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ระบุ แสดงการวิเคราะหขอมูล และสรุปในรูปตารางหรือ
รายงานผลการคนควาทดลอง หรือการศึกษาตามลําดับขั้นตอน โดยเนื้อหาประกอบดวย
2.2.4.1 ผลการวิเคราะหขอมูล เปนการแปลความจากผลการวิเคราะหขอมูล
ดวยคาสถิติ
2.2.4.2 การอภิปรายผล ควรสอดคลองกับวัตถุประสงค อาจทําในรูปตาราง
หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม
2.2.5 บทที่ 5 สรุปผลและขอเสนอแนะ เปนบทสุดทาย ผูเขียนจะตองสรุปผลและให
ขอคิดเห็นโดยใชความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษานี้ เนื้อหาประกอบดวย
2.2.5.1 สรุ ปผล กล า วถึง ผลการศึก ษาอย า งยอ ประกอบดว ย วัตถุ ประสงค
วิธีดําเนินการ ผลการศึกษาแตละขั้นตอน โดยอธิบายใหเขาใจวาผลจากการทดลองหรือผลจาก
การศึกษาขอมูลบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม อยางไร พรอมทั้งอธิบายเหตุผล หรือสาเหตุ
ที่สงผลกระทบตอผลของการทดลอง หรือการศึกษา
2.2.5.2 ขอเสนอแนะ กลาวถึง แนวทางและขอเสนอที่ไดจากการศึกษา รวมถึง
การพั ฒนาครั้งตอไป เชน สามารถขยายผลการศึกษาต อไปได อย างไร หรือเปนประโยชนใน
การศึกษาตอไป เปนตน
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2.3 สวนประกอบทายเรื่อง
ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ เอกสารอางอิง ภาคผนวก ประวัติการศึกษาและ
การทํางาน รายละเอียดแสดงดังตอไปนี้
2.3.1 เอกสารอางอิง (References) ในวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ตองมีการ
อางเอกสารอางอิง เชน ชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ โสตวัสดุ รวมถึงขอมูลจากคอมพิวเตอร ตลอดจน
วิธีการที่ไดมาซึ่งขอมูลเพื่อประกอบการเขียนเรื่องนั้นๆ เพื่อใหผูอื่นศึกษาคนควาตอไปได และทํา
ใหขอมูลที่คนความีความนาเชื่อถือเปนการแสดงใหเห็นการสืบคนขอมูลในปริมาณที่เพียงพอและ
เปนระบบ
2.3.2 ภาคผนวก (Appendix) เปนสวนแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของการศึกษา เชน
แบบสอบถาม แบบประเมิ น ผล แบบทดสอบ เป น ต น เป น ข อ มู ล ที่ ใ ช เ ขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ หรื อ
การคนควาอิสระ แตไมไดอางอิงโดยตรง ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลหรือสูตรคํานวณตาง ๆ
การใสภาคผนวกขึ้นอยูกับความจําเปนและความเหมาะสมของขอมูลที่นําเสนอ หนาแรกของ
ภาคผนวกใหขึ้นหนาใหม ใหพิมพคําวา “ภาคผนวก” อยูกึ่งกลางหนากระดาษ ไมตองพิมพ
เลขหนาแตนับหนา รายละเอียดในภาคผนวกใหแสดงในหนาถัดไป ในกรณีที่มีหลายภาคผนวก
ใหใชเปน ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ตามลําดับ
2.3.3 ประวัติการศึกษาและการทํางาน (Curriculum Vitae) ควรมีความยาวไมเกิน
1 หนากระดาษ A4 ประกอบดวยขอความตางๆ ตามลําดับ ดังนี้
2.3.3.1 ชื่อ นามสกุล มีคํานําหนาชื่อ นามสกุล และถามียศ ฐานันดรศักดิ์
ราชทินนาม สมณศักดิ์ ใหใสไวดวย
2.3.3.2 วัน เดือน ปเกิด
2.3.3.3 ภูมิลําเนา (อําเภอ และจังหวัด)
2.3.3.4 ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน และปการศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา เริ่มจากการศึกษาปจจุบันไลลงตามลําดับ
2.3.3.5 ตําแหนงงานและสถานที่ทํางานปจจุบัน
2.3.3.6 ผลงานดีเดนและรางวัลทางวิชาการ (ถามี)
2.3.3.7 ทุนการศึกษา (ถามี)

บทที่ 3
รูปแบบการพิมพ
รูปแบบการพิมพและการจัดทําวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระของ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กําหนดไวดังนี้

3.1 ขอกําหนดการพิมพ
3.1.1 กระดาษที่ใชพิมพ ตองใชกระดาษปอนดสีขาวไมมีลายเสนบรรทัด
ขนาดมาตรฐาน A4 น้ําหนักไมนอยกวา 80 แกรม ใชพิมพเพียงดานเดียวดวยตัวอักษรสีดํา เมื่อ
เขาเลมขอมูลที่พิมพจะอยูหนาขวาเสมอ ทั้งนี้รวมถึงชุดที่เปนสําเนาดวย
3.1.2 พิมพดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Word ลักษณะของตัวพิมพ
(Font) ใหใชอักษรแบบ Cordia New ตลอดทั้งเลม ทั้งตัวเลขและตัวอักษร ตามขนาดที่กําหนด
ดังตาราง 3.1
ตาราง 3.1 ขนาดและรูปแบบอักษรการพิมพ
รายการ
ชื่อวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
(ปกนอกและปกใน)
บทที่ ชื่อเรื่องประจําบท (หัวขอใหญ)
หัวขอสําคัญ (หัวขอชิดซาย)
หัวขอรอง
หัวขอยอย เนื้อหา

ขนาด
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
20 จุด
20 จุด
20 จุด
18 จุด
16 จุด
16 จุด

20 จุด
18 จุด
16 จุด
16 จุด

รูปแบบ
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวธรรมดา

3.1.3 กรณีพิมพคําสุดทายไมจบและตองขึ้นบรรทัดใหม ใหยกคํานัน้ ไปพิมพใน
บรรทัดตอไปทั้งคํา เชน อังกฤษ หามพิมพแยกคนละบรรทัด เชน อัง-กฤษ เปนตน
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3.2 การตั้งคาหนากระดาษ
การกําหนดระยะการพิมพหนาทั่วไป การขึ้นบทใหม กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทที่
เอกสารอางอิง ประวัติการศึกษาและการทํางาน ใหกาํ หนดระยะจากขอบดานบนและขอบดานซาย
1.5 นิว้ หรือ 3.7 เซนติเมตร และกําหนดขอบดานขวาและขอบดานลาง 1 นิว้ หรือ 2.5 เซนติเมตร

3.3 การลําดับเลขหนา
การพิมพเลขหนาใหพิมพไวที่มุมขวามือของกระดาษ โดยหางจากริมกระดาษสวนบน
และขอบขวามือดานละ 1 นิ้ว โดยใชขนาดอักษร ขนาด 16 จุด ตัวธรรมดา
การลําดั บเลขหนาใหเรี ยงจากสวนนํา สวนเนื้ อหา และสวนประกอบทายเรื่ อง โดย
กําหนดเลขหนา ดังนี้
3.3.1 สวนนํา ลําดับหนาเริ่มจากบทคัดยอ ใชตัวอักษรภาษาไทยและมีวงเล็บกํากับ
เช น (ก) (ข) (ค)........ สํ า หรั บ วิ ท ยานิ พ นธ หรื อ การค น คว า อิ ส ระที่ เ ป น ภาษาอั ง กฤษหรื อ
ภาษาตางประเทศใหใชเลขโรมันตัวเล็ก เชน I II III IV ....... ใหเริ่มนับตั้งแตบทคัดยอเปนหนา
แรก และนับทุก ๆ หนาตอไปจนถึงหนาสุดทายของสวนนํา โดยพิมพไวมุมบนขวามือหางจาก
ขอบกระดาษดานบนขวามือ 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร
3.3.2 สวนเนื้อหา และสวนทาย ลําดับหนาเริ่มจากหนาแรกของบทที่ 1 โดยใช
ตัวเลขอารบิค 1 2 3…..จนจบภาคผนวก โดยพิมพไวมุมบนขวามือหางจากขอบกระดาษดานบน
ขวามือ 1 นิ้วหรือ 2.5 เซนติเมตร ยกเวนหนาแรกของแตละบทที่มีชื่อบท หนาแรกของบทคัดยอ
หนาแรกของเอกสารอางอิง หนาแรกภาคผนวก ไมตองใสเลขหนา แตใหนับจํานวนหนารวมไปดวย

3.4 การพิมพลําดับหัวขอ การยอหนา และการเวนระยะระหวางบรรทัด
3.4.1 ขอความที่เปนชื่อเรื่องประจําบท (หัวขอใหญ) ใหพิมพกลางหนากระดาษ
ดวยอักษรขนาด 20 จุด ตัวหนา ไมขีดเสนใต เชน คํานํา กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทที่ ชื่อบท
เอกสารอางอิง ประวัติการศึกษาและการทํางาน ในการพิมพบทที่กับชื่อเรื่องประจําบทใหพิมพเวน
ระยะหาง 1 บรรทัด
3.4.2 ขอความที่เปนหัวขอสําคัญ (หัวขอชิดซาย) ใหพิมพชิดขอบดานซายมือ
ดวยอักษรขนาด 18 จุด ตัวหนา พิมพเวนหางจากบรรทัดบน 1 บรรทัด การพิมพบรรทัดตอไปไม
ตองเวนบรรทัด
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3.4.3 ขอความที่เปนหัวขอรอง ใหพิมพยอหนาจากขอบดานซายสุด โดยนับเวน 7
ตัวอักษร เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8 ใชตัวอักษรขนาด 16 จุด ตัวหนา หากมีการแบงหัวขอรองมากกวา
3 ระดับ ใหใสตัวเลขกํากับ เชน 2.1.2 การแบงชวงอายุของวัยรุน เปนตน
3.4.4 ขอความที่เปนหัวขอยอย ใหพิมพในระดับยอหนา กํากับหัวขอยอยดวยตัวเลข
4 ระดับ เชน 2.1.2.1 ระยะวัยแรกรุน เปนตน พิมพใหตรงกับขอความของหัวขอรองโดยใชตัวอักษร
ขนาด 16 จุด ตัวธรรมดา การพิมพหัวขอในระดับใด หัวขอระดับนั้นตองมี 2 หัวขอเปนอยางนอย
หากมีการขึ้นหัวขอใหม ถามีที่วางสําหรับพิมพขอความตอไปไดไมเกิน 2 บรรทัด ใหขึ้นบรรทัดใหม
ในหนาถัดไป

3.5 การเวนระยะการพิมพหลังเครื่องหมายวรรคตอน
หลังเครื่องหมายมหัพภาค
หลังเครื่องหมายจุลภาค
หลังเครื่องหมายอัฒภาค
หลังเครื่องหมายมหัพภาคคู

(. Period)
(, Comma)
(; Semi-colon)
(: Colons)

เวน 2 เคาะ
เวน 1 เคาะ
เวน 1 เคาะ
เวน 1 เคาะ

3.6 การเวนระยะระหวางบรรทัด
3.6.1 การเวนระยะบรรทัด ระหวางบทที่กับชื่อเรื่องประจําบท ใหเวนระยะ 1
บรรทัด
3.6.2 การเวนระยะบรรทัดระหวางหัวขอสําคัญ (หัวขอชิดซาย) กับหัวขอรอง
หรือระหวางขอความที่ตามมา ใหเวนระยะ 1 บรรทัด
3.6.3 การเวนระยะบรรทัดระหวางดานบนและดานลางของตารางกับเนื้อความ
วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ (กรณีตารางหรือภาพอยูในหนาเดียวกับเนื้อความ) ใหเวน
ระยะ 1 บรรทัด

3.7 การพิมพตารางและภาพประกอบ
การเสนอตารางหรือภาพประกอบ ควรกลาวนํากอนในเนื้อเรื่องและเมื่อเสนอตาราง
หรือภาพประกอบแลวควรอธิบายและตีความหมายตัวเลขในตารางใหเ ขาใจ พรอมชี้ใหเห็ น
ประเด็นสําคัญทันที ไมควรใหขอความที่อธิบายขอมูลนั้นอยูถัดไปอีก 2 – 3 หนา หากเปนเชนนั้น
ควรใชคําวา “ดังตาราง.....”
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3.7.1 ลําดับที่หรือเลขหมายประจําตาราง เปนสวนที่แสดงลําดับของตารางใหใสคาํ
วา “ตาราง” ตามดวยเลขลําดับที่ของตารางไวริมซายมือสุดของกระดาษ โดยใชตัวอักษรหนาและ
เวนขอบกระดาษตามระเบียบ โดยแยกตามบท เชน ตารางที่ 2 ในบทที่ 3 คือ ตาราง 3.2
3.7.2 ชื่อตารางและภาพ ควรอยูหนาเดียวกับตารางและภาพประกอบนั้น ใหพิมพ
ตอจากเลขลําดับที่ของตารางโดยเวน 2 ตัวอักษร กรณีชื่อยาวกวา 1 บรรทัดใหพิมพอักษรตัวแรก
ของบรรทัดที่ 2 ใหตรงกับตัวแรกของชื่อตาราง หากมีคําอธิบายที่ตองการบอกรายละเอียดให
ชัดเจน ใหใสไวในหมายเหตุทายตาราง ในการพิมพขอความชื่อไมตองใสคําวา “แสดง” นําหนา
3.7.2.1 ชื่อตารางเขียนไวสวนบนของตาราง ใสคําวา “ตาราง” ไวชิดริมกระดาษ
ดานซายมือ
3.7.2.2 ชื่อภาพประกอบใหเขียนไวใตภาพนั้น ใสคําวา “ภาพ” ไวกึ่งกลางภาพ
ใสหมายเลขของตารางหรือหมายเลขของภาพเรียงลําดับตอกันไป
3.7.3 การตีเสนตาราง ตีเสนบนสุดและเสนลางสุด ดานซายและดานขวาของตาราง
ไมตีเสนถาตารางนั้นไมสามารถนําเสนอใหจบในหนาเดียว ไมตองขีดเสนใตเมื่อจบหนากระดาษ
และขึ้นหนาใหมใหใชคําวา “ตาราง 4.2 (ตอ) หรือ ภาพ 4.2 (ตอ)” เทานั้น (ตามภาคผนวก)
โดยไมตองเขี ยนชื่อตารางหรือภาพประกอบอี ก ใหระบุชื่อตารางไวบนตาราง โดยพิมพคํา วา
“ตาราง” ชิดขอบกระดาษดานซายตามดวยลําดับที่ของตาราง สวนชื่อตารางใหพิมพตอจากเลขที่
ตาราง โดยเวน 2 เคาะ กรณีชื่อตารางยาวเกิน 1 บรรทัด ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดใหตรง
กับอักษรตัวแรกของชื่อตาราง
3.7.4 การอางอิงตารางและอางอิงภาพ ใหอางอิงตามแบบการอางอิงในเนื้อหา
การอางอิงตาราง โดยใชคําวา ที่มา: พิมพชื่อผูแตง ( ปพ.ศ.) ไวใตตาราง ชิดขอบกระดาษดานซาย
เนนตัวอักษรคําวา “ที่มา” สวนการอางอิงภาพใชคําวา ที่มา : พิมพชื่อผูแตง (ปพ.ศ.) ไวใตชื่อภาพ
ชิดขอบกระดาษดานซาย เนนตัวอักษรคําวา “ภาพ” และคําวา “ที่มา”
3.7.5 ชื่อตารางที่เขียนเปนขอความ ใหใชภาษาเดียวกับที่ใชเขียนวิทยานิพนธ หรือ
การคนควาอิสระ รวมถึงที่มาของตาราง
3.7.6 หมายเหตุของตารางและภาพ (ถามี) ใหอยูกอนคําวา “ที่มา”
3.7.7 หนวยของตาราง ทําได 2 แบบ คือ แสดงหนวยไวในวงเล็บและพิมพตอทาย
หัวขอตาราง และพิมพแยกบรรทัดหัวขอตารางโดยใหอยูในบรรทัดถัดไปและอยูตรงกลางของ
หัวขอตาราง
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3.7.8 ตารางและภาพในภาคผนวก ใชรูปแบบเดียวกับตารางและภาพในสวนของ
เนื้อหา แตใหใสลําดับที่ของตารางและภาพแยกตามภาคผนวกยอย เชน ตารางภาคผนวก ก
เปนตน

3.8 การพิมพชื่อทางวิทยาศาสตร
การพิมพชื่อทางวิทยาศาสตรของสิ่งมีชีวิต ไดแก จุลชีพ พืช สัตว ใหใชตามประมวลนาม
ศาสตรสากล (International Code of Nomenclature) เพื่อทําใหเดนชัดแตกตางจากตัวอักษรหรือ
ขอความอื่น ๆ โดยให พิมพตัวเอน ชื่อวิทยาศาสตรเปนไปตามการตั้งชื่อระบบทวินาม (Binominal
Nomenclature) ประกอบดวยคํา 2 คํา คําแรกเปนชื่อ Genus (Generic Name) ขึ้นตนดวยอักษร
ตัวใหญ คําหลังเปน Specific epithet โดยพิมพเวนวรรคหาง 1 เคาะ จากคําแรกและขึ้นตนดวย
อักษรตัวเล็ก ทั้งนี้อาจตามดวย Infraspecific Epithet หรือชื่อบุคคล ตามความเหมาะสมของแต
ละสาขาวิชา เชน
จุลชีพ เชน Escherichia Coli, Bacillus Subtills
พืช เชน Oryza Sativa L., Zea Mays L.
สัตว เชน Crassostrea Commercialis Iredal & Routhly
เปนตน

บทที่ 4
การเขียนอางอิง
การเขียนอางอิงในวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใชตามแบบวิทยาศาสตร เพื่อเปนการระบุแหลงที่มาของขอมูล เปนการใหเกียรติแก
เจาของขอมูลเหลานั้น และเพื่อเปนประโยชนแกผูอานที่จะศึกษาคนควาเพิ่มเติม โดยใชการอางอิง
แบบแทรกในเนื้อหาระบบนามป ดังนี้

4.1 หลักการเขียนอางอิงในเนื้อหา
เอกสารที่นํามาอางอิงในเนื้อหา จะตองตรงกับเอกสารอางอิงทายเลม โดยใชระบบการ
เขียนเอกสารอางอิง ระบบชื่อ และปที่พิมพ สําหรับการเขียนเอกสารอางอิงภาษาไทยใชชื่อ สวน
เอกสารอางอิงภาษาตางประเทศใชชื่อสกุล การเขียนอางอิงในเนื้อหามี 2 แบบ คือ การเขียนอางอิง
หนาขอความ และการเขียนอางอิงหลังขอความที่ไดสรุปใจความหรือคัดลอกขอความมา

4.2 รูปแบบการเขียนอางอิง
4.2.1 ผูแตงคนเดียว ใหอา งชื่อผูเ ขียน ตามดวยป ในวงเล็บ หนาขอความทีอ่ าง
เชน ลักขณา (2540) กลาววา ....................................................................................................
หรือ Abling (2001) อธิบายวา ..................................................................................................
หรือขอความที่อางตามดวยชื่อและปในวงเล็บ โดยมีจุลภาคคั่น
เชน..............................................................................................................(ลักขณา,32540)
หรือ..............................................................................................................(Abling,32001)
4.2.2 ผูแตง 2 คน ใหใชชอื่ ทั้ง 2 คน ตามดวยป ในวงเล็บ หนาขอความที่อา ง
เชน บุษรา และ กฤตพร (2545) รายงานวา.................................................................................
หรือ Tatham and Seaman (2003) กลาววา..............................................................................
หรือขอความที่อางตามดวยชื่อและปในวงเล็บ โดยมีจุลภาคคั่น
เชน...............................................................................................(บุษรา และ กฤตพร,32545)
หรือ........................................................................................(Tatham and Seaman,32003)
4.2.3 ผูแตง 3 คน ใหใชชอื่ ทั้ง 3 คน ตามดวยป ในวงเล็บ หนาขอความที่อา ง
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เชน ลักขณา บุษรา และ กฤตพร (2545) รายงานวา....................................................................
หรือ Abling Tatham and Seaman (2003) กลาววา...................................................................
หรือขอความที่อางตามดวยชื่อและปในวงเล็บ โดยมีจุลภาคคั่น
เชน..................................................................................(ลักขณา บุษรา และ กฤตพร,32545)
หรือ.............................................................................(Abling Tatham and Seaman,32003)
4.2.4 ผูแตง 3 คนขึ้นไป ใหใสชื่อคนแรกตามดวยคําวา และคณะ จากนั้นตามดวยปใน
วงเล็บ หนาขอความที่อาง
เชน วลัย และคณะ (2551) รายงานวา........................................................................................
หรือ Armstrong et al. (2007) กลาววา.....................................................................................
หรือขอความที่อางตามดวยชื่อคนแรก ตามดวยคําวา และคณะ จากนัน้ ตามดวยปในวงเล็บโดยมี
จุลภาคคั่น
เชน.....................................................................................................(วลัย และคณะ,32551)
หรือ................................................................................................(Armstrong et al.,32007)
4.2.5 กรณีไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีชื่อหนวยงาน ใหใชชื่อหนวยงานหรือบุคคลหรือ
กลุมบุคคลเปนผูรับผิดชอบเผยแพรแทนชือ่ ผูเขียนได และตามดวยป ในวงเล็บ หนาขอความที่อา ง
เชน กรมอนามัย (2551) รายงานวา....................................................................................
หรือ Department of Health (2551) รายงานวา..........................................................................
หรือ ขอความที่อางตามดวยชื่อและปในวงเล็บ โดยมีจุลภาคคั่น
เชน……………………………………………..……………………..……..(กรมอนามัย,32551)
หรือ......................................................................................(Department of Health,32007)
4.2.6 กรณีไมปรากฏชื่อผูแตง ชื่อหนวยงาน กลุมบุคคลที่เผยแพร ใหใชชื่อเรื่อง
หรือชื่อบทความแทน หากเปนชื่อเรื่องใหใช ตัวหนา หากเปนชื่อบทความใหใสไวในเครื่องหมาย
อัญประกาศ และตามดวยป ในวงเล็บ หนาขอความทีอ่ าง
เชน “ ฟนตํานานคนโทบานตนน้ําลานนา” (2547) ไดใหรายละเอียดวา.......................................
………………………………………………………………………………………………………..
หรือ “The Moon Festival” (2547) ไดใหรายละเอียดวา..............................................................
………………………………………………………………………………………………………..
หรือขอความที่อางตามดวยชื่อเรื่องหรือชื่อบทความและปในวงเล็บ โดยมีจุลภาคคั่น
เชน.………………………………………..……( “ฟน ตํานานคนโทบานตนน้ําลานนาม,”32547)
หรือ....................................................................................... (“The Moon Festival,”32003)
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4.2.7 กรณีมชี ื่อผูแตง แตไมมีปที่พิมพ ใหใช ม.ป.ป. (ไมปรากฏปทพี่ ิมพ) หรือ n.d.
(no date) ในเอกสารภาษาอังกฤษ ในวงเล็บ หนาขอความที่อา ง
เชน อโนทัย (ม.ป.ป.) กลาววา....................................................................................................
หรือ Drudi (n.d.) รายงานวา.....................................................................................................
หรือขอความที่อางตามดวยชื่อและ ม.ป.ป. หรือ n.d. ในวงเล็บ โดยมีจุลภาคคั่น
เชน...……………………………………………………………………………..(อโนทัย,3ม.ป.ป.)
หรือ…………………………………...…………………………………… ……….(Drudi,3n.d.)
4.2.8 กรณีทใี่ ชนามแฝง ใหใชคําวา นามแฝง หรือ “pseud.” ในเอกสารภาษาอังกฤษ
หลังชื่อนามแฝง โดยใชเครือ่ งหมายจุลภาคคั่นและตามดวยป ในวงเล็บ หนาขอความที่อา ง เชน
แมไก, นามแฝง. (2524) กลาววา..............................................................................................
หรือ Jubjub,3pseud. (1999) กลาววา....................................................................................
หรือขอความที่อางตามดวยชื่อนามแฝง และปในวงเล็บ โดยมีจุลภาคคั่น
เชน………………………...………………….……………………....(แมไก,3นามแฝง.32524)
หรือ…………………………………………………………..………(Jubjub,3pseud.3 1999)
4.2.9 กรณีอางอิงผูแตงหลายคน หลายเลม ใหเรียงลําดับ ป พ.ศ. คัน่ ดวยเครื่องหมาย
อัฒภาค ในวงเล็บ หนาขอความที่อาง
เชน (สุนิสา 2538;3ลัดดา 2542;3กฤติกา 2551) รายงานวา...................................................
หรือ (Channay 2005;3Dobbins 2006;3Henry 2007) รายงานวา.........................................
หรือขอความที่อางตามดวยชื่อและปในวงเล็บ โดยมีอฒ
ั ภาคคั่น
เชน.....................................................................(สุนิสา 2538;3ลัดดา 2542;3กฤติกา 2551)
หรือ………………………………….....…… (Channay 2005;3Dobbins 2006;3Henry 2007)
4.2.10 การเขียนอางอิงเอกสารแปลจากภาษาอื่น ใหใสชื่อผูแตง ตามดวย แปลโดย
หรือ Translated by และตามดวยป ในวงเล็บ หนาขอความที่อา ง
เชน Norton แปลโดย เฉลิมพล (2547) รายงานวา......................................................................
หรือ Takamura Translated by Johnson (1999)…………………………………………………...
หรือขอความที่อางตามดวยชื่อผูแตง ตามดวยแปลโดยหรือ Translated by และปในวงเล็บ โดยมี
จุลภาคคั่น
เชน....................................................................................(Norton แปลโดย เฉลิมพล,32547)
หรือ…………………………………………………(Takamura Translated by Johnson,31999)
4.2.11 การเขียนอางอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหใชแบบเดียวกับการเขียนเอกสาร
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อางอิงเอกสาร และตามดวยป ในวงเล็บ หนาขอความที่อาง กรณีไมปรากฏชื่อผูแ ตง ใหใสชื่อเรื่อง
หรือ ชื่อบทความแทน
เชน จันจีรา (2552) ระบุวา.........................................................................................................
หรือ Dolan,3 Edwin (2009) ระบุวา.........................................................................................
หรือขอความที่อางตามดวยชื่อและปในวงเล็บ
เชน....................................................................................................................(จันจีรา 2552)
หรือ………………………………………………………………………….(Dolan,3Edwin 2009)
4.2.12 การเขียนอางอิงขอมูลตารางหรือภาพ ใหระบุชื่อผูแตงนอกวงเล็บ และระบุป
ที่พิมพในวงเล็บ และใชคําทีม่ าใตตารางหรือภาพ ดังนี้
ที่มา:3สุดาวรรณ (2546)
ที่มา:3กรมสงเสริมการสงออก (2551) เปนตน
4.2.13 การเขียนอางอิงจากเอกสารอันดับรอง หรือเอกสารทุติยภูมิ เปนเอกสาร
ที่ไมไดเขียนขึ้นจากตนกําเนิดความคิดหรือทฤษฎีของผูแตงโดยตรง แตเปนงานเขียนที่ไดศึกษา
คน ควา รวบรวมทฤษฎี ค วามรู จ ากนัก วิช าการทา นต า ง ๆ จากเอกสารปฐมภูมิ โดยปกติ ห าก
สามารถหาเอกสารปฐมภูมิ เ จ า ของทฤษฎีห รื อความคิ ดนั้ น ได จะอา งอิง จากเอกสารปฐมภู มิ
ดังกลาว หากไมสามารถหาได จําเปนตองอางอิงจากเอกสารอันดับรอง หรือเอกสารทุติยภูมินี้ จะ
มีวิธีการเขียนอางอิงได 2 รูปแบบ ดังนี้
4.2.13.1 กรณีขึ้นตนดวยการอางอิงจากเอกสารปฐมภูมิ ใหเขียนอางอิงเอกสาร
ปฐมภูมิ ตามดวยคําวา อางถึงใน (ผลงานภาษาไทย) หรือ quoted in (ผลงานภาษาตางประเทศ)
ตามดวยการอางอิงเอกสารอันดับรอง หรือเอกสารทุติยภูมิ ตัวอยางเชน
บัญญัติ (2527) อางถึงใน นิจศิริ (2543) ไดกลาววา ..............................
...............................................................................................................................................
หรือ Pruthi,3J. S. ( 1980) quoted in Frazier,3 W. C. and
Westhoff,3D.C. (1988) ไดกลาววา.........................................................................................
หรือ...................................................................................................
...............................................................................(บัญญัติ,32527 อางถึงใน นิจศิริ,32543)
หรือ...................................................................................................
........................................................................................( Pruthi,3J.S.,31980 quoted in
Frazier,3W.C. and Westhoff,3D.C.,31988)
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4.2.13.2 กรณีขึ้นตนดวยการอางอิงจากเอกสารอันดับรอง หรือเอกสารทุติยภูมิ
ใหเขียนอางอิงเอกสารอันดับรองหรือเอกสารทุติยภูมิ ตามดวยคําวา อางจาก (ผลงานภาษาไทย)
หรือ quoting (ผลงานภาษาตางประเทศ) ตามดวยการอางเอกสารปฐมภูมิ ตัวอยางเชน
นิจศิริ (2543) อางจาก บัญญัติ (2527) กลาววา ...................................
...............................................................................................................................................
หรือ Frazier,3W.C. and Westhoff,3D.C. (1988) quoting Pruthi,
3J.S. (1980) กลาววา ..........................................................................................................
หรือ....................................................................................................
.................................................................................(นิจศิริ,32543 อางจาก บัญญัติ,32527)
หรือ....................................................................................................
..................................................................( Frazier, 3 W.C. and Westhoff, 3D.C.,31988
quoting Pruthi,3J.S.,31980)

บทที่ 5
การเขียนเอกสารอางอิงทายเลม
เอกสารอางอิงเปนสวนสําคัญในการเขียนรายงานทางวิชาการ เพราะเปนแหลงที่มาของ
ขอมูลทั้งหมดที่ผูเขียนไดรวบรวม สรุปเนื้อความเพื่อนํามาเรียบเรียงในวิทยานิพนธ หรือการ
คนควาอิสระ เมื่อไดอางอิงไวในเนื้อหาแลวผูเขียนตองนํามาเขียนเปนเอกสารอางอิงทายเลมดวย
เสมอ เพื่อแสดงถึงการเคารพในทรัพยสินทางปญญาใหกับนักวิชาการที่ผูเขียนไปศึกษาคนควาหา
ความรูมา และเพื่อแสดงถึงความนาเชื่อถือของขอมูล ตลอดจนแสดงถึงความพยายามและตั้งใจ
ในการศึกษาคนควาของผูเขียนไดเปนอยางดีอีกดวย
เนื่องจากเอกสารที่นํามาใชในการเขียนเอกสารอางอิงมีหลากหลายประเภท รูปแบบ
การเขีย นเอกสารอา งอิง ทา ยเล ม จะแตกตา งกันตามประเภทของเอกสารที่นํามาอา งอิง เชน
หนังสือ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน ซึ่งมีหลักการและรูปแบบใน
การเขียน ดังนี้

5.1 หลักเกณฑทั่วไปในการเขียนเอกสารอางอิง
5.1.1 ให ใ ช คํ า ว า เอกสารอ า งอิ ง ไว ก ลางหน า กระดาษ ขนาดตั ว อั ก ษร 20 จุ ด
ตัวหนาไมตองขีดเสนใต หางจากขอบกระดาษดานบน 2 นิ้ว
5.1.2 การเรียงลําดับ การเรียงลําดับรายการเอกสาร วัสดุสารนิเทศที่ใชคนควาใน
เอกสารอางอิงไมตองเขียนเลขลําดับที่กํากับ ใหจัดเรียงตามตัวอักษรของชื่อผูแตง โดยเริ่มจาก
เอกสารอ า งอิ ง ของวั ส ดุ ส ารนิ เ ทศที่ เ ป น ภาษาไทยก อ นแล ว ตามด ว ยภาษาอั ง กฤษหรื อ
ภาษาตางประเทศ เอกสารอางอิงหลายชื่อเรื่องที่มีผูแตงคนเดียวกันหรือชุดเดียวกัน ใหเรียงลําดับ
ตามปที่พิมพของวัสดุนั้น ๆ โดยเรียงลําดับจากปที่พิมพครั้งหลังสุดไวกอน
5.1.3 การลงรายการสวนตาง ๆ ของเอกสารอางอิง มีหลักการดังนี้
5.1.3.1 ชื่อผูแตง การลงรายการผูแตงในเอกสารอางอิงใหลงตามที่ปรากฏใน
หนาปกของผลงานนั้น ๆ สําหรับหนังสือแปลใหถือเปนเอกสารภาษาไทยและการถอดชื่อผูแตง
เปนภาษาไทยใหใชเกณฑตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ก) ผูแตงที่เปนคนไทย ใหลงชื่อ นามสกุลโดยไมตองใสคํานําหนาชื่อ
หรือ ยศ ตําแหนง วุฒิการศึกษา ยกเวนคํานําหนาชื่อที่เปนฐานันดรศักดิ์ และบรรดาศักดิ์ ใหลง
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ตอจากชื่อ นามสกุล โดยใชเครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่น สวนพระที่มีสมณศักดิ์ใหเขียนตามปกติ
ตัวอยางเชน
กนกพร โลหะจันทร.
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
อนุมานราชธน, พระยา.
พระเทพวิสุทธิเมธี.
ข) ผูแตงชาวตางประเทศ ใหลงรายการตามที่ปรากฏในผลงานโดยใช
อักษรโรมันและกลับชื่อสกุลมาไวขางหนา คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ตามดวยชื่อตน และชื่อ
กลาง (ถามี) ตัวอยางเชน
Dolan, Edwin.
Russell, James D.
ค) ผูแตง 2 คน ใชคําวา “และ” (สําหรับผลงานภาษาไทย) และ “and”
(สําหรับผลงานภาษาตางประเทศ) เชื่อมระหวางชื่อผูแตงคนที่ 1 กับคนที่ 2 ตัวอยางเชน
สุทิน อาจกลา และ สุทน กลาหาญ.
Fujikura, T. and Toshiyoba, Monic.
ง) ผูแตง 3 คน ใชคําวา “และ” (สําหรับผลงานภาษาไทย) และ
“and” (สําหรับผลงานภาษาตางประเทศ) เชื่อมระหวางชื่อผูแตงคนรองสุดทายและคนสุดทาย
ตัวอยางเชน
สุทิน อาจกลา, อาจอง สุพรรณ และ สุทน กลาหาญ.
Fujikura, T., Brica, Johnson and Toshiyoba, Monic.
จ) ผูแตงมากกวา 3 คน ใหลงชื่อ นามสกุลของผูแตงคนแรก ตามดวย
คําวา “และคณะ” (สําหรับผลงานภาษาไทย) และ “et al.” (สําหรับผลงานภาษาตางประเทศ)
ตัวอยางเชน
สุทิน อาจกลา และคณะ.
Fujikura, T. et al.
ฉ) ผูแตงที่เปนหนวยงาน หรือนิติบุคคล ใหลงรายการตามที่ปรากฏ
ในวัสดุนั้น ตัวอยางเชน
กรมวิชาการเกษตร.
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
สมาคมพันธุพืชแหงประเทศไทย.
ช) ผูแตงที่เปนผูรวบรวม (Complier) หรือบรรณาธิการ (Editor) ตาม ที่
ระบุไวในหนาปกในของเอกสาร ใหใชคําวา “ผูรวบรวม” (สําหรับผลงานภาษาไทย) และ “comp.”
หรือ “บรรณาธิการ” (สําหรับผลงานภาษาไทย) และ ed. (สําหรับผลงานภาษาตางประเทศ ในกรณี
ที่มีบรรณาธิการหลายคนใชคําวา eds.) ไวทา ยชื่อผูแตงนั้น ๆ โดยคัน่ ดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , )
ตัวอยางเชน
ขจร สุขพานิช, ผูรวบรวม.
Famingo, Smith, comp.
ดุจเดือน ดาวชัย, บรรณาธิการ.
Tommy, Crown, ed.
Fujikura, T., Brica, Johnson and Toshiyoba, Monic, eds.
ซ) ในกรณีที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ชื่อผูรวบรวม ชื่อบรรณาธิการ หรือชื่อ
หนวยงานที่จัดพิมพ ใหใชชื่อเรื่อง หรือชื่อบทความแทนชื่อผูแตง
5.1.3.2 ปที่พิมพ การลงรายการปที่พิมพ ใหระบุเฉพาะตัวเลขของปที่พิมพใน
ลําดับที่หลังชื่อผูแตง กรณีไมปรากฏปที่พิมพใหใสอักษรยอ “ ม.ป.ป.” (ไมปรากฏปที่พิมพสําหรับ
ผลงานภาษาไทย) หรือ n.d. (no date สําหรับผลงานภาษาตางประเทศ)
5.1.3.3 ชื่อเรื่อง ใหลงรายการชื่อเรื่องตามที่ปรากฏในหนาปกในของเอกสาร
สํ า หรั บ ชื่ อ เรื่ อ งภาษาต า งประเทศให ใ ช ตั ว อั ก ษรพิ ม พ ใ หญ ขึ้ น ต น ทุ ก คํ า ยกเว น คํ า บุ พ บท
(Preposition) คําสันธาน (Conjunction) คํานําหนานาม (Article: a, and, the) ซึ่งมิใชคําแรก
ของชื่อเรื่อง และใหพิมพดวยตัวหนา ตัวอยางเชน
Dictionary of Computer and Internet.
5.1.3.4 ครั้งที่พิมพ ใหระบุครั้งที่พิมพตั้งแตครั้งที่ 2 ขึ้นไป โดยลงตอจากชื่อ
เรื่อง ตัวอยางเชน
พิมพครั้งที่ 2. (สําหรับผลงานภาษาไทย) หรือ 2nd ed. (สําหรับผลงานภาษาตางประเทศ)
พิมพครั้งที่ 3. (สําหรับผลงานภาษาไทย) หรือ 3rd ed. (สําหรับผลงานภาษาตางประเทศ)
พิมพครั้งที่ 4. (สําหรับผลงานภาษาไทย) หรือ 4th ed. (สําหรับผลงานภาษาตางประเทศ)
5.1.3.5 สํานักพิมพ ใหลงชื่อสํานักพิมพตามที่ปรากฏอยูในหนาปกในของ
เอกสาร โดยไมตองใสคําวา สํานักพิมพ ในกรณีที่มีทั้งชื่อสํานักพิมพและโรงพิมพ ใหใสเฉพาะ
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สํ า นั ก พิ ม พ เ ท า นั้ น หากไม พ บชื่ อ สํ า นั ก พิ ม พ ใ ห ใ ช ชื่ อ โรงพิ ม พ แ ทน ในกรณี ที่ ไ ม ป รากฏทั้ ง ชื่ อ
สํานักพิมพและโรงพิมพ ใหใส “ม.ป.พ.” ( ไมปรากฏสํานักพิมพ สําหรับผลงานภาษาไทย ) หรือ
“n.p.” ( no publisher สําหรับผลงานภาษาตางประเทศ ) ตัวอยางเชน
สํานักพิมพแพรพิทยา ใหใชวา แพรพิทยา,
สํานักพิมพสุขภาพใจ ใหใชวา สุขภาพใจ,
การอา งอิ ง หนัง สือที่ มีแตชื่ อ โรงพิมพ ใหระบุคํา วา โรงพิม พ ในการ
อางอิงดวย เชน
โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
โรงพิมพบึงหงี่เฮียง,
5.1.3.6 สถานที่ พิมพ ใหระบุชื่อเมืองหรือจังหวัดที่สํา นัก พิมพหรือโรงพิม พ
ตั้งอยู โดยใชชื่อตามที่ปรากฏอยูในหนาปกในของเอกสาร ในกรณีที่มีมากกวาหนึ่งเมืองใหใส
เฉพาะชื่อเมืองแรกที่ปรากฏเทานั้น หากไมพบชื่อเมืองใหใสอักษรยอ “ม.ป.ท.” (ไมปรากฏสถานที่
พิมพสําหรับผลงานภาษาไทย) และ “n.p.” (no place สําหรับ ผลงานภาษาตางประเทศ)
ตัวอยางเชน
ไมปรากฏสถานที่พิมพ ใหใชคําวา ม.ป.ท.
ไมปรากฏสถานที่พิมพ ใหใชคําวา n.p.

5.2 รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงทายเลม
5.2.1 รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงสําหรับหนังสือ
ชื่อ.99นามสกุล.99ปที่พิมพ.99ชื่อเรื่อง.99ครั้งที่พิมพ. (ถามี)
9999999ชื่อสํานักพิมพ,9ชื่อสถานที่พิมพ.
ตัวอยาง
ผูแตง 1 คน
ผูแตง 2 คน

นองนุช ดวงใจ. 2550. ผากะเหรี่ยง. ศรีเมืองการพิมพ, ลําปาง.
William, Kent A. 1998. Fiber to Fabrics. 2nd ed. Yoshi Book, Tokyo.
นุชนารถ ดวงทิพย และ ดวงใจ สุวรรณ. 2550. ผากะเหรี่ยง เยา และมูเซอ.
เมืองทองการพิมพ, ลําปาง.
William, Kent A. and Groge, Lilly. 1999. Fabric for Kid. Alexandra
Printing, Hong Kong.
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กมลทิพย ดีอุดมใจ, มณีนุช ทิพยอุทัย และ ดวงวิไล วรรณารักษ. 2548.
การตกแตงผาชนเผาไทย. พิมพครั้งที่ 2. กนกวรรณการพิมพ,
แมฮองสอน.
Joseph, Adam, Samson, Kent A. and Viviean, Lilly. 1989. Play with
Fabric. 8th ed. A and J Printing, New York.
ผูแตงมากกวา 3 คน
วิรัตน สุขสงบ และคณะ. 2549. การเขียนเพื่อการสื่อสาร. ไทยการพิมพ,
กรุงเทพฯ.
Calton, James, Dobbins, L.H., Hillgard, E.R. and Sewell, W.H. 1989.
Read and Write. Senior Book, Capetown.
ผูแตงที่เปนบรรณาธิการหรือผูรวบรวม
เหมือนฝน วันดีใจ, บรรณาธิการ. 2547. น้ําใจ : สิ่งเลือนหายจากใจคน.
พิมพครั้งที่ 9. สนุกสนาน, กรุงเทพฯ.
Bamboo, Robert, comp. 1999. Born in Thailand. Great and Good,
Ottawa.
ผูแตงที่เปนหนวยงาน
กรมการฝกหัดครู. หนวยศึกษานิเทศก. 2549. การเรียนรูเพื่ออนาคต.
หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู, กรุงเทพฯ.
American Museum of Natural History. 1999. Annual Report 1997-1998.
American Museum of Natural History, New York.
ไมปรากฏชื่อผูแตง
การเมืองเรื่องขําขัน. 2549. อักษรไทย, กรุงเทพฯ.
Joke in Japan. 1997. Hirokunniya, Tokyo.
ไมปรากฏสถานที่พิมพ
วลัยกร ออนนาดี. 2548. ประวัติบุคคลสําคัญ. สยามการพิมพ, ม.ป.ท.
Mulan, Pricilia. 1997. Style of Bags. Creat and Think, n.p.
ไมปรากฏชื่อเมืองและสํานักพิมพ
ปยะมาศ สังการ. 2548. การดูแลผูสูงอายุ. ม.ป.ท.
Pollan, Peter D. 1990. Shine of Fabric. Kraft and Crate, n.p.
ผูแตง 3 คน
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5.2.2 รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงสําหรับหนังสือแปล
ผูแตง.99ปที่พิมพ.99ชื่อเรื่อง.99แปลโดย ผูแปล.99สํานักพิมพ,
9999999เมืองที่พิมพ.
ตัวอยาง
แมรี่, แอนน. 2549. กวาจะเปนผืนผา. แปลโดย อรณี กุศลกรรม. ดวงรัตน
การพิมพ, กรุงเทพฯ.
Francis, Mary. 1999. Fabric in Garden. Translated by A. D. Thomas.
Konkuya, Yokohama.
5.2.3 รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงสําหรับบทความในวารสาร
ผูแตง.99ปที่พิมพ.99“ชื่อบทความ.” 99ชื่อวารสาร.99
9999999ปที่, ฉบับที่ (เดือนของวารสาร) 9:9หนาที่บทความ
ปรากฏ.
ตัวอยาง
ขจรเกียรติ ปนะรัตน. 2549. “อยากสวย...คุณชวยได.” บานเรือน. 50, 8
(สิงหาคม) : 12-15.
Rogers, Lunar. 2006. “Beauty for Today.” Princess. 125, 5
(December) : 16.
Lucus, Gogers. 2007. “Today and Tomorrow.” Earth. 25, 2
(March-April) : 116-118.
5.2.4 รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงสําหรับบทความในหนังสือรวม
บทความ
ชื่อผูเขียนบทความ.99ปที่พิมพ.99“ชื่อบทความ.” 99ใน ชื่อหนังสือ.
9999999หนา,9ชื่อบรรณาธิการ (ถามี). 99สํานักพิมพ หรือ
โรงพิมพ, เมืองทีพ่ ิมพ.
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การเขียนเอกสารอางอิงสําหรับบทความในหนังสือภาษาตางประเทศ คําวา “ใน”
ใหใช คําวา “in” สําหรับ “ผูรวบรวม” ใหใชคําวา “complier” สําหรับบรรณาธิการใหใชคําวา
“editor” และหนาที่บทความปรากฏใหใช p. (กรณีมี 1 หนา) หรือ pp. (กรณีมีหลายหนา)
ตัวอยาง
กุลนัฐ ดวงพิชัย. 2550. “เสื้อผากับราศี.” ใน รวมบทความเพื่อพัฒนาตน.
หนา 25-26, ประภาศน อวยชัย, บรรณาธิการ. สามดวงชัยการพิมพ,
กรุงเทพฯ.
Herbert, Ann. 1998. “Hello Monaco.” in Travel. pp. 23-25, Mcdonald,
Peter, editor. Good Book, New York.
5.2.5 รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงสําหรับบทความจากหนังสือพิมพ
ชื่อผูเขียนบทความ.99ปที่พิมพ.99“ชื่อบทความ.”99ชื่อหนังสือพิมพ.99
9999999(วันที่ เดือน)9:9หนาที่บทความปรากฏ.
ตัวอยาง
เจนใจ กายสิทธิ์. 2551. “การสรางลายพิมพดว ยใบไม.” ไทยรัฐ.
(29 กุมภาพันธ) : 4.
Frederickson, Terry. 2006. “Lessons & Activities : Think before You
Throw.” Bangkok Post. (May, 23) : L5.
5.2.6 รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงสําหรับบทความในสารานุกรม
ชื่อผูแตง.99ปที่พิมพ.99“ชื่อบทความ.”99ชื่อสารานุกรม99เลมที9
่ :9
9999999เลขหนา.
ตัวอยาง
เกษรี สุขสุวรรณ. 2549. “การถักแห.” สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน. 13 :
234-240.
Karen, L. 2006. “Station Beauty.” Encyclopedia of Human. 15 : 540-560.
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5.2.7 รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงสําหรับวิทยานิพนธ
ผูเขียนวิทยานิพนธ.99ปที่พิมพ.99“ชื่อวิทยานิพนธ.”99ระดับของ
9999999วิทยานิพนธ.99 (ชื่อภาควิชา).9 9คณะ.99
ชื่อมหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง
ลักขณา ธนาวรรณกิจ. 2550. “ความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑผาจกราชบุร.ี ”
วิทยานิพนธปริญญาโท. (ภาควิชาคหกรรมศาสตร). บัณฑิตวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
Phuenpipob, Chompoonuch. 2007. “Utilization of Reprocessed Milk from
UHT Milk Production at the Chitralada Dairy.” Master’s Thesis.
(Food and Nutrition for Development). Faculty of Graduate
Studies. Mahidol University.
5.2.8 รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงสําหรับจุลสาร เอกสารอัดสําเนา และ
เอกสารที่ไมไดตีพิมพอื่น ๆ
ให ใ ช แ บบแผนเดี ย วกั บ หนั ง สื อ ยกเว น ชื่ อ เรื่ อ ง ให ใ ส ไ ว ใ นเครื่ อ งหมาย
อัญประกาศ และวงเล็บคําวา “จุลสาร” หรือ “อัดสําเนา” (สําหรับจุลสาร เอกสารอัดสําเนา และ
เอกสารที่ไมไดตีพิมพอื่น ๆ ที่เปนภาษาไทย) และ “ Pamphlet” หรือ “Mimeographed” (สําหรับ
จุลสาร เอกสารอัดสําเนา และเอกสารที่ไมไดตีพิมพอื่น ๆ ที่เปนภาษาตางประเทศ) ไวทายรายการ
ตัวอยาง
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. 2546 “ สิทธิสว นบุคคลกับ
ฐานขอมูลในคอมพิวเตอร.” สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ, กรุงเทพฯ. (จุลสาร)
สัตยา วงศสาโรจน. 2522. “สภาวะการทํางานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผา.”
กองวิเคราะหผลกระทบจากสิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ, กรุงเทพฯ. (อัดสําเนา)
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5.2.9 รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงจากการสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณ.99ปที่สัมภาษณ.99ตําแหนง. (ถามี)99สัมภาษณ,9วัน
9999999เดือน.
ตัวอยาง
กิจจา สวัสดีชัยกุล. 2550. ผูใหญบาน. สัมภาษณ, 2 มกราคม.
5.2.10 รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
ชื่อผูแตง.99ปที่ผลิต.99ชื่อเรื่อง.99[ประเภทของสื่อ] 99
9999999ผูผลิต, เมืองที่ผลิต
ตัวอยาง
วาสนา กรุงเกษม. 2549. ผาไทยลายทอ. [CD-ROM] กาวหนาพัฒนา,
กรุงเทพฯ.
5.2.11 รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงจากสื่ออินเทอรเน็ต
ชื่อผูแตง.99ปที่ผลิต.99ชื่อเรื่อง.99[ประเภทของสื่อ]99เขาถึงไดจาก :
9999999แหลงขอมูล,9วัน เดือน ปที่สืบคน.
ตัวอยาง
เกษมกิจ พิชิตชัยชุมพล. 2550. เสนสายลายทอ. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก :
http://www.yippy.com/1256-textiles, 28 มกราคม 2552.
Coconut, White and Scoobs, Prince J. 2007. Fabrics. [Online] Available :
http://www.choowup.com/1256.345-textiles, July 1, 2009.
5.2.12 รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงจากเอกสารอันดับรอง หรือเอกสารทุตยิ ภูมิ
เอกสารอันดับรอง หรือเอกสารทุติยภูมิ เปนเอกสารที่ไมไดเขียนขึ้นจากตนกําเนิด
ความคิดหรือทฤษฎีของผูเขียนโดยตรง แตเปนงานเขียนที่ไดศึกษาคนควา รวบรวมทฤษฎีความรู
จากนักวิชาการทานตาง ๆ จากเอกสารปฐมภูมิ โดยปกติหากสามารถหาเอกสารปฐมภูมิเจาของ
ทฤษฎี ห รื อ ความคิ ด นั้ น ได จะอ า งอิ ง จากเอกสารปฐมภู มิ ดั ง กล า ว หากไม ส ามารถหาได
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บัญญัติ สุขศรีงาม. 2527. เครื่องเทศทีใ่ ชเปนสมุนไพร. เลม 2. บูรพาสาสน,
กรุงเทพฯ. อางถึงใน นิจศิริ เรืองรังษี. 2543. เครื่องเทศ. โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
Pruthi , J. S. 1980. Spices and Condiments : Chemistry, Microbiology,
Technology. Academic Press, New York. quoted in Frazier,
W.C. and Westhoff, D.C. 1988. Food Microbiology. 4th ed.
McGraw-Hill, Singapore.
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เอกสารอางอิงจากเอกสารอันดับรอง หรือเอกสารทุติยภูมิ เชื่อมดวยคําวา อางจาก (ผลงาน
ภาษาไทย) หรือ quoting (ผลงานภาษาตางประเทศ) ตามดวยเอกสารอางอิงจากเอกสารปฐมภูมิ
ตัวอยางเชน
นิจศิริ เรืองรังษี. 2543. เครื่องเทศ. โรงพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
อางจาก บัญญัติ สุขศรีงาม. 2527. เครื่องเทศที่ใชเปนสมุนไพร.
เลม 2. บูรพาสาสน, กรุงเทพฯ.
Frazier, W.C. and Westhoff, D.C. 1988. Food Microbiology. 4th ed.
McGraw-Hill, Singapore. quoting Pruthi, J.S. 1980. Spices and
Condiments : Chemistry, Microbiology, Technology. Academic
Press, New York.
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ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อ สกุล
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา และคณะ
ปการศึกษา

ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย สําหรับวิทยานิพนธ

การศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องปรุงผงกวยเตีย๋ วผัดไทย
เชาวลิต อุปฐาก
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คหกรรมศาสตร (บัณฑิตศึกษา) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
2552
20 จุด, ตัวหนา

บทคัดยอ
การศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยวผัดไทย โดยวิธีการทําแหงแบบพน
ฝอย (Spray Drying) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณมอลโตเด็กซตรินและอุณหภูมิลมรอนที่หมาะสมใน
การทําแหงแบบพนฝอยเครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยวผัดไทย โดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial in
Completely Randomized Design (CRD) พบวา ปริมาณมอลโตเด็กซตรินที่เหมาะสม คือ 20 เปอรเซ็นต
และ อุณหภูมิลมรอนขาเขาและขาออกที่เหมาะสมในการพนฝอย ไดแก 150/90 องศาเซลเซียส โดย
เครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยวผัดไทยมีคาสีกอนคืนรูป คาสีสวาง L* 88.32 คาสีแดง a* 0.99 คาสีเหลือง b*
8.26 คาหลังคืนรูป คาสีสวาง L* 30.73 คาสีแดง a* 3.08 คาสีเหลือง b* 8.25 aw 0.22 ปริมาณ
ความชื้นของเครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยวผัดไทย เทากับ 1.24 จากนั้นศึกษาเปรียบเทียบคะแนนความชอบโดย
ใชเครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยวผัดไทย กับน้ํากวยเตี๋ยวผัดไทยสูตรตนแบบและผลิตภัณฑเครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยว
ผัดไทยจากทองตลาดที่ไดรับการยอมรับ โดยวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized
Complete Block Design, RCBD) โดยใชเสนกวยเตี๋ยวผัดกับเครื่องปรุงทั้ง 3 ชนิด พบวา เครื่องปรุงผง
กวยเตี๋ยวผัดไทยและน้ําผัดไทยสูตรพื้นฐาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เนื่องจากผู
ทดสอบชิมใหการยอมรับความชอบทุกดานอยูในระดับความชอบปานกลางถึงมาก (7.57) จากนั้นศึกษา
อายุการเก็บรักษาของเครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยวผัดไทย โดยบรรจุลงถุงฟอยล แบบสุญญากาศ (Vacuum) 2
ชั้น และเก็บเครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยวผัดไทยที่อุณหภูมิตางกัน 4 ระดับ คือ 30 35 45 และ 55 องศา
เซลเซียส แลวนํามาวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย และนํามาประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสที่อุณหภูมิ 30 และ35 องศาเซลเซียส ไมมีความแตกตางในทุก ๆ ดานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) และเปนอุณหภูมิหองที่เหมาะในการเก็บรักษา แตถามีอุณหภูมิสูงขึ้นในระหวางการ
เก็บรักษาเครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยวผัดไทยก็จะมีลักษณะที่ดีขึ้นดวย ดานผูทดสอบใหการยอมรับเครื่องปรุงผง
กวยเตี๋ยวผัดไทย ชุดควบคุม และที่เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิที่ 55 องศาเซลเซียสมากที่สุด
คําสําคัญ : เครื่องปรุงผง, การทําแหงแบบพนฝอย, กวยเตี๋ยวผัดไทย
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ABSTRACT
This paper aimed to study the process of making instant Pad Thai powder by
Spray Drying method. The appropriate temperature of hot gas and the quantity of Maltodextrin
in Processing instant Pad Thai powder by Spray Drying method were studied. Factorial in
Completely Randomized Design (CRD) was used. The study found that the appropriate quantity
of Maltodextrin was 20% and the appropriate temperature for in and out hot gas was 150/90๐C.
The color variation of the finishing instant Pad Thai powder was as follow : Bright colors L* 88.32
Red a* 0.99 Yellow b* 8.26. The color variation after cooking the product was : Bright colors L*
30.73 Red a* 3.08 Yellow b* 8.25. aw 0.22. The moisture of the powder was 1.24. Then, the
consumer satisfaction was studied by using 3 types of Pad Thai Noodles ; Pad Thai Noodles
with Instant Pad Thai Powder, Pad Thai Noodles with regular Pad Thai sauce, and Pad Thai
Noodles sold in general market. Randomized Complete Block Design, RCBD was used. The
study of the consumer satisfaction revealed that there was no difference between Pad Thai
Noodles made with Instant Pad Thai Powder and Pad Thai Noodles made with regular Pad Thai
sauce at the statistical significance (p>0.05). The testers rated the overall taste of Pad Thai
Noodles at 7.57. Next, the researcher studied the expiration period of Instant Pad Thai Powder
by packing the product in double vacuum foil and storage the product at 4 different
temperatures 30, 35, 45, and 55 degree Celsius. Then the product was studied to evaluate the
physical, chemical, microorganism, and sensory property. The product kept at 55๐C was the
most different of the four storage products at p > 0.05 with the highest level of consumer
satisfaction at color = 7.33, smell = 7.30, taste = 7.90, texture = 7.57 and total = 7.40.
Keywords : Instant Powder, Spray Drying, Pad Thai Noodle
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระหวางเพศ และระดับชั้น ศึกษา
ในเรื่องความรูดานอาหารและโภชนาการ ความตระหนักดานอาหารและโภชนาการ การปฏิบัติตน
ดานอาหารและโภชนาการ และศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ความตระหนักและการปฏิบัติตน
ดา นอาหารและโภชนาการของวัย รุน ในอํา เภอเมือง จัง หวัดปราจี นบุ รี โดยใช แบบสอบถามและ
แบบทดสอบ เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนในอําเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 346 คน จากการสุมแบบแบงชั้นภูมิ วิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน ซึ่งกําหนดนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ถึง 0.05
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 247 คน รอยละ
71.4 และศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 142 คน รอยละ 41.0 มีความรูดานอาหารและ
โภชนาการอยูในระดับดี โดยวัยรุนที่มีเพศตางกันมีความรูดานอาหารและโภชนาการแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนวัยรุนที่มีระดับชั้นตางกัน มีความรูดานอาหารและโภชนาการ
ไมแตกตางกัน มีความตระหนักดานอาหารและโภชนาการอยูในระดับมาก โดยวัยรุนที่มีเพศตางกัน มี
ความตระหนักดานอาหารและโภชนาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวน
วัยรุนที่มีระดับชั้นตางกัน มีความตระหนักดานอาหารและโภชนาการไมแตกตางกัน มีการปฏิบัติตน
ดานอาหารและโภชนาการดีในระดับปานกลาง โดยวัยรุนที่มีเพศและระดับชั้นตางกันมีการปฏิบัติตน
ดานอาหารและโภชนาการไมแตกตางกัน ความรู ความตระหนักและการปฏิบัติตนดานอาหารและ
โภชนาการ มีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขึ้นไปโดยที่ความรู
กับความตระหนัก มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง และความรูกับการปฏิบัติตน และความ
ตระหนักกับการปฏิบัติตน มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
คําสําคัญ : ความรูดานอาหารและโภชนาการ, ความตระหนักดานอาหารและโภชนาการ, การปฏิบัติตน
ดานอาหารและโภชนาการ
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ABSTRACT
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The research aimed to study and compare : 1. foods and nutrition knowledge
of adolescence by looking at gender and level of education. 2. the awareness of foods and
nutrition by comparing gender and level of education. 3. the practice of foods and nutrition
by comparing gender and level of education. 4. study the relationship between knowledge,
awareness, and practice of foods and nutrition of the adolescence in Muang District,
Prachinburi Province. Tests and questionnaires were used to gather the data from 346
samples. The Stratified Random Sampling was used. The data were analyzed by using
percentile, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance and Pearson’s
Product moment correlation at 0.01-0.05 significant level.
The study found that 71.4% of the sample was female and 41.0% was high school
graduate. The sampling adolescence had good knowledge of foods and nutrition. Different
gender had significantly different level of foods and nutrition knowledge at 0.01 while different
level of study had no different level of foods and nutrition knowledge. The sampling
adolescence had foods and nutrition awareness at high level Different gender had significantly
ifferent level of foods and nutrition awareness at 0.01 while different level of study had no
different level of foods and nutrition awareness. The sample group had good foods and
nutrition practice at moderate level, with no difference between gender and level of study.
There was a positive relationship between foods and nutrition knowledge, awareness, and
practice of the adolescence at 0.05.
Keywords : Knowledge about Foods and Nutrition, Awareness about Foods and Nutrition,
Practice about Foods and Nutrition
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลว งไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียงิ่ ของ...........................
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ………………………..…..อาจารยที่ปรึกษารวม ที่ไดใหคาํ แนะนํา
และขอคิดเห็นตางๆของการวิจัยมาโดยตลอด
อาจารย……………………...……….…และอาจารย…….………………….ที่กรุณา
สละเวลามาเปนอาจารยสอบวิทยานิพนธ พรอมทั้งใหคําแนะนําที่เปนประโยชน
เจาหนาที่แผนก………….…….……….โรงพยาบาล………….……...…..ทุกๆ ทานที่ให
ความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือ และใหคําแนะนําในการใชงานเปนอยางดี
ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้

[ชื่อ นามสกุลผูเขียน]
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การคนควาอิสระในครั้งนี้สาํ เร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียงิ่ ของ...............
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระและ………...………………..…..อาจารยที่ปรึกษารวม ที่ไดให
คําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆของการวิจยั มาโดยตลอด
อาจารย……………………...……….…และอาจารย…….………………….ที่กรุณา
สละเวลามาเปนอาจารยสอบการคนควาอิสระ พรอมทั้งใหคําแนะนําที่เปนประโยชน
เจาหนาที่แผนก………….…….……….โรงพยาบาล………….……...…..ทุกๆ ทานที่ให
ความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือ และใหคําแนะนําในการใชงานเปนอยางดี
ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้

[ชื่อ นามสกุลผูเขียน]
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ขอความนํา…………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………...…………….......
18 จุด, ตัวหนา

1. 1 หัวขอสําคัญ (หัวขอชิดซาย)
ขอความ………………………………………………………………………………….........
ยอหนา 0.5 นิ้ว
……………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………….........................................................
16 จุด, ตัวหนา
1.1.1 หัวขอรอง ขอความ………………………………….………….…………….………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
16 จุด, ตัวธรรมดา
1.1.1.1 หัวขอยอย ขอความ……………………………………………………….……
……………………………………………………………….………………………………………....
………………………………………………………………...…………………………………….......
ก) หัวขอยอย ขอความ……………………….………………………………
…………………………………………………………………...……...………………………………
……………………………………………………………….............................................................
ขอบลาง 1 นิ้ว

1 นิ้ว
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ตัวอยางการพิมพตาราง สําหรับการทดลอง

ตาราง 4.8 จํานวนจุลนิ ทรียทั้งหมด ที่มอี ยูในเครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยวผัดไทย ในระหวางการเก็บรักษา
อายุการเก็บ
รักษา
(สัปดาห)
0
2
4
6
8
10
12
ที่มา: เชาวลิต (2552)

จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (CFU/g)
30 ๐C

35 ๐C

45 ๐C

55 ๐C

2.0 x 10
2.3 x 10
3.3 x 10
4.7 x 10
4.7 x 10
5.0 x 10
6.0 x 10

2.0 x 10
3.0 x 10
3.7 x 10
4.7 x 10
5.0 x 10
6.0 x 10
5.0 x 10

2.0 x 10
3.7 x 10
3.7 x 10
4.3 x 10
5.3 x 10
6.3 x 10
3.7 x 10

2.0 x 10
3.0 x 10
4.0 x 10
5.0 x 10
5.7 x 10
5.0 x 10
6.0 x 10

56
ตัวอยางการพิมพตาราง สําหรับการสํารวจ

ตาราง 4.2 ความรูดานอาหารและโภชนาการของวัยรุน ในอําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
( n = 346 )
จํานวนที่ตอบ
คําถาม
รอยละ
ถูก (คน)
1. สารอาหารมีกี่ชนิด อะไรบาง
45
13.0
2. ขอใดไมใชประโยชนของอาหารตอสุขภาพกาย
341
98.6
3. สารอาหารประเภทโปรตีน มีประโยชนตอรางกายอยางไร
211
61.0
4. ถัว่ เหลืองใหสารอาหารใกลเคียงกับอาหารประเภทใด
203
58.7
5. ขอใดเปนอาหารที่ใหสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตมากทัง้ หมด
266
76.9
6. ไขมันจากพืชในขอใด ทําใหโคเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้น
231
66.8
7. โรคลักปดลักเปดเกิดจากขาดวิตามินอะไร
209
60.4
8. ถาตองการแคลเซียม ควรรับประทานอาหารชนิดใด
318
91.9
38.4
9. อาหารในขอใดมีธาตุเหล็กสูงที่สุด
133
80.6
10.อาหารในขอใด มีครบ 5 หมู
279
11.อาหารชนิดใดจัดอยูในอาหารหลักหมูท ี่ 2
32.1
111
12.อาหารที่มีเสนใยพืชประกอบมากที่สุดคือขอใด
93.9
325
13.ผลไมชนิดใดที่มีเบตาแคโรทีนสูง รางกายเรานําไปสรางวิตามินเอ
75.4
261
14.อาหารชนิดใด มีไขมันนอยที่สุด
94.2
326
15.การปฏิบัติตนตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการที่ถกู ตอง
89.9
311
16.การรักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติ ควรทําอยางไร
93.1
322
17.ถากินอาหารประเภทแปงมากเกินไป จะสงผลอยางไรตอรางกาย
90.5
313
18.เหตุใดตามโภชนบัญญัติ 9 ประการจึงกําหนดใหกนิ พืชใหมาก
และกินผลไมเปนประจํา
89.6
310
19.บุคคลใดตอไปนี้ปฏิบัติตนไมถูกตองตามหลักโภชนาการ
77.7
269
20.เพราะเหตุใดเด็กวัยรุนจึงควรดื่มนมทุกวัน
89.9
311
21.วิตามินชนิดใดเปนวิตามินที่ละลายในน้ํา
54.3
188
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ตัวอยางการพิมพตาราง สําหรับการสํารวจ (ตอ)

ตาราง 4.2 (ตอ)

( n = 346 )
คําถาม
22.อาหารชนิดใด มีเสนใย วิตามิน และเกลือแรสูง ชวยในการขับถาย
และบํารุงผิว
23.อาหารชนิดใดกอใหเกิดโรคมะเร็งตับ
24.ขอใดเปนการเลือกซื้ออาหารที่ไมปลอดภัย
25.ผูที่ชอบรับประทานอาหารรสจัด อาจกอใหเกิดโรคใดมากที่สุด
26.ถานักเรียนรับประทานอาหารประเภทไขมันมากเกินความตองการ
จะทําใหเกิดโรคชนิดใดไดงาย
27.ขอใดเปนอาหารที่วยั รุนควรรับประทานประจําทุกวัน
28.รับประทานอาหารอยางไร ไดคุณคาทางอาหารสูงทีส่ ุด
29.พลังงานทีว่ ัยรุนไดรับใน 1 วัน ตามธงโภชนาการคือเทาใด
30.เหตุใดตามธงโภชนาการจึงจัด น้าํ มัน น้ําตาล และเกลือไวในกลุม
เดียวกัน

จํานวนที่ตอบ
ถูก (คน)

รอยละ

332
297
317
308

96.0
85.8
91.6
89.0

331
324
323
139

95.7
93.6
93.4
40.2

216

62.4
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ตัวอยางการพิมพภาพประกอบ (กรณีที่นําภาพผูอื่นมาอางอิง)

ภาพ 4.1 การบรรจุอาหารแบบอัตโนมัติดวยเครื่องจักรกล
ที่มา: Chompoonuch (2551)

59
ตัวอยางการพิมพภาพประกอบ (กรณีที่ถายภาพดวยตนเอง
ไมนําภาพผูอื่นมาอางอิง)

ภาพ 4.1 อาหารพรอมปรุงสําเร็จที่ผลิตมาจากมะเขือเทศสีดา

60
ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง

เอกสารอางอิง
กมลทิพย ดีอดุ มใจ, มณีนุช ทิพยอทุ ัย และ ดวงวิไล วรรณารักษ. 2548. การตกแตงผาชนเผา
ไทย. พิมพครั้งที่ 2. กนกวรรณการพิมพ, แมฮองสอน.
เกศทิพย กรี่เงิน และ สุวดี ประดับ. 2550. เอกสารประกอบการสอนวิชาแผนงานพิเศษเรื่อง
ผาและเครื่องแตงกาย. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพฯ.
ขวัญฤทัย คําขาว และ เตือนใจ สามหวย. 2530. “สีธรรมชาติจะกาวไกลถาสรรใชเทคโนโลยี.”
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โภชนาการของวัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี.” วิทยานิพนธปริญญาโท.
(สาขาวิชาคหกรรมศาสตร บัณฑิตศึกษา). คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
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นันทนัช พิเชษฐวทิ ย. 2533. “ผลของสารชวยติดที่มตี อการยอมไหมดวยใบตะขบฝรั่ง.”
วิทยานิพนธปริญญาโท. (ภาควิชาคหกรรมศาสตร). บัณฑิตวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
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ประภาภรณ ลิ้มสุคนธ. ม.ป.ป. “เอกสารประกอบการสอนวิชาผาที่ใชในบาน.” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, กรุงเทพฯ. (อัดสําเนา)
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เอกสารอางอิง (ตอ)
มาตุลักษณ รอดโต. 2548. “การตกแตงกระเปาดวยออริกามิจากผา.” แผนงานพิเศษปริญญาตรี.
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กรุงเทพฯ.
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ตัวอยางภาคผนวก

20 จุด, ตัวหนา

ภาคผนวก

18 จุด, ตัวหนา

ภาคผนวก ก สูตรพื้นฐานของน้ํากวยเตี๋ยวผัดไทย
ภาคผนวก ข การวิเคราะหทางจุลินทรีย
ภาคผนวก ค การวิเคราะหปริมาณของแข็งทั้งหมด
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20 จุด, ตัวหนา

ตัวอยางประวัติการศึกษาและการทํางาน

ประวัตกิ ารศึกษาและการทํางาน
ชื่อ นามสกุล
……………………………………………………………………………………
วัน เดือน ปเกิด ……………………………………………………………………………………
ภูมิลําเนา
.........................(อําเภอ จังหวัด)…………………………………..……………
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ชื่อสถาบัน
ปทสี่ ําเร็จการศึกษา
......................................... ......................................................... .................................
......................................... ......................................................... .................................
......................................... ......................................................... .................................
ตําแหนงและสถานทีท่ ํางานปจจุบัน
……………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………….…...........
……………………………………………………………………………………….…………...........
ผลงานดีเดนและรางวัลทางวิชาการ (ถามี)
………………………………………………………………………………………….………...........
…………………………………………………………………………………………………...........
ทุนการศึกษา (ถามี)
…………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………...........
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ภาคผนวก ข
ขอกําหนดในการจัดทํา CD-ROM ฉบับเต็ม (Full Text) ของ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ขอกําหนดในการจัดทํา CD-ROM ฉบับเต็มของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระระดับ
บัณฑิตศึกษาที่จะสงใหสาํ นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังตอไปนี้
1. การจัดทํา CD-ROM ฉบับเต็มของวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระระดับบัณฑิตศึกษา
ใหจัดทําเนื้อหาเหมือนตัวเลมทุกประการ โดยจัดทําเปนไฟล.pdf และตั้งชื่อไฟลเปนชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระเปนภาษาอังกฤษเทานัน้
2. การแบงเนือ้ หาในไฟลวทิ ยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ใหใชตัวสะกด การจัดเรียงลําดับ
เนื้อหา ตามทีป่ รากฏในตัวเลมและ / หรือในสารบัญเปนหลัก
3. การสงแผนซีดีบันทึกขอมูลวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระระดับบัณฑิตศึกษา ใหนกั ศึกษา
บันทึกขอมูลดวยโปรแกรมทีเ่ ปนไฟล.pdf เทานั้น โดยจัดสงแผนซีดี แบบ CD-R 700 MB / 80 MIN
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 12 เซนติเมตร ความเร็วในการเขียนแผนไมเกิน 32X จํานวน 2 ชุด และแผน
ซีดีที่นาํ สงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองดําเนินการใหเรียบรอย ดังนี้
3.1 ผานการตรวจสอบความถูกตอง และการจัดเรียงลําดับของเนื้อหาเรียบรอยแลว
3.2 ผานการตรวจสอบและกําจัดไวรัสเรียบรอยแลว
3.3 บรรจุในกลองซีดี พรอมทั้งปกซีดีที่มขี อมูล ดังนี้
ชื่อนักศึกษา........................................................................................................
รหัสประจําตัว.....................................................................................................
ชื่อวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ.....................................................................
ชื่อปริญญา..................................................สาขาวิชา / โครงการ.........................
คณะ...................................................................................................................
ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา...............................................................................
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ภาคผนวก ค
รายการอางอิงที่ใชประกอบการจัดทํา
คูมือการพิมพวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
คูมือการจัดทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ. 2553. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
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