
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีแนบท้าย 1 
ตัวอย่างแบบขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และกรรมการสอบ 

แนบท้าย ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง มาตรฐานการวิจัยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ควท.วจ.-01 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สาขาวิชา      โทร.    

ที ่ อว  ๐621.๐๗/      วันที่        

เรื่อง เสนอรายชื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี    

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ด้วยหลักสูตร          
มีการเรียนการสอนด้านการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร  ปีการศึกษา          นี้  มีนักศึกษาจำนวน   ราย ได้แก่ 

  1) (นาย/นาง/นางสาว)      รหัส    

  2) (นาย/นาง/นางสาว)      รหัส    

  3) (นาย/นาง/นางสาว)      รหัส    

แจ้งความประสงค์จะดำเนินการวิจัยในหัวข้อ       
              

  ในการนี้ เพื่อให้การวิจัยของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้เป็นไปตามประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง มาตรฐานการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  จึงเห็นควรแต่งตั้งให้        ผู้ซึ ่งมีคุณวุฒิ
และคุณสมบัติตามข้อกำหนดครบถ้วนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยโดยให้มีหน้าที่กำกับดูแลและให้คำปรึกษา
แก่นักศึกษาตลอดระยะในการดำเนินการวิจัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 
(.......................................................................) 

                ประธานหลักสูตร.......................................... 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

แบบ ควท.วจ.-02 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สาขาวิชา      โทร.    

ที ่ อว  ๐621.๐๗/      วันที่        

เรื่อง เสนอรายชื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี    

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ด้วยหลักสูตร          
มีการเรียนการสอนด้านการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร  ปีการศึกษา          นี้  มีนักศึกษาจำนวน   ราย ได้แก่ 

  1) (นาย/นาง/นางสาว)      รหัส    

  2) (นาย/นาง/นางสาว)      รหัส    

  3) (นาย/นาง/นางสาว)      รหัส    

แจ้งความประสงค์จะดำเนินการวิจัยในหัวข้อ       
              

  ในการนี้ เพื่อให้การวิจัยของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้เป็นไปตามประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง มาตรฐานการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  จึงเห็นควรแต่งตั้งให้        ผู้ซึ ่งมีคุณวุฒิ
และคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโดยให้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านกับ
นักศึกษา 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 
(.......................................................................) 

                ประธานหลักสูตร.......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ควท.วจ.-03 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สาขาวิชา      โทร.    

ที ่ อว  ๐621.๐๗/      วันที่        

เรื่อง เสนอรายชื่อแต่งตั้งกรรมการสอบป้องกันเค้าโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ตามท่ีหลักสูตร          
มีการเรียนการสอนด้านการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร  ปีการศึกษา          นี้  มีนักศึกษาจำนวน   ราย ได้แก่ 

  1) (นาย/นาง/นางสาว)      รหัส    

  2) (นาย/นาง/นางสาว)      รหัส    

  3) (นาย/นาง/นางสาว)      รหัส    

ดำเนินการวิจัยในหัวข้อ          
               

  ในการนี้ เพื่อให้การวิจัยของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้เป็นไปตามประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง มาตรฐานการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการสอบป้องกันเค้าโครงการวิจัย ดังนี้ 

  1)        เป็นประธานกรรมการ 

  ๒)        เป็นกรรมการ 

  ๓)        เป็นกรรมการ 

  ๔)        เป็นกรรมการ 

  ๕)        เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 
(.......................................................................) 

                ประธานหลักสูตร.......................................... 
 
 
 
 



 

แบบ ควท.วจ.-04 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สาขาวิชา      โทร.    

ที ่ อว  ๐621.๐๗/      วันที่        

เรื่อง เสนอรายชื่อแต่งตั้งกรรมการสอบป้องกันการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี    

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ตามท่ีหลักสูตร          
มีการเรียนการสอนด้านการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร  ปีการศึกษา          นี้  มีนักศึกษาจำนวน   ราย ได้แก่ 

  1) (นาย/นาง/นางสาว)      รหัส    

  2) (นาย/นาง/นางสาว)      รหัส    

  3) (นาย/นาง/นางสาว)      รหัส    

ดำเนินการวิจัยในหัวข้อ          
               

  ในการนี้ เพื่อให้การวิจัยของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้เป็นไปตามประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง มาตรฐานการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการสอบป้องกันการวิจัย ดังนี้ 

  1)        เป็นประธานกรรมการ 

  ๒)        เป็นกรรมการ 

  ๓)        เป็นกรรมการ 

  ๔)        เป็นกรรมการ 

  ๕)        เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 
(.......................................................................) 

                ประธานหลักสูตร.......................................... 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีแนบท้าย 2 
แบบการวัดและประเมินผลการสอบป้องกันเค้าโครงการวิจัยและป้องกันการวิจัย 

แนบท้าย ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง มาตรฐานการวิจัยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ควท.วจ.-05 
 

แบบการวัดและประเมินผลการสอบป้องกันเค้าโครงการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(สำหรับกรรมการสอบรายบุคคล) 
 
ชื่อเรื่อง ................................................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................................... 
หลักสูตร .......................................................................................... สาขาวิชา..................................................................................................... 
ผู้วิจัย 1 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 
ผู้วิจัย 2 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 
ผู้วิจัย 3 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 
 
ส่วนที่ 1 การประเมินคุณภาพของเค้าโครงการวิจัยโดยวิธีการพิจารณาตรวจอ่านผลงาน 

รายการประเมิน คะแนน น้ำหนัก คิดเป็น 
1.1 ความสำคัญของปัญหาในการวิจัย  พิจารณาจาก 

- ความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและเหตุผลที่ต้องทำการวิจัย 
- ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสภาพปัจจุบัน 
- ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสาขาวิชาการศึกษา 

 X 0.30  

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย พิจารณาจาก 
- ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
- ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย 
- ความเป็นไปไดห้รือสมมติฐานในการทำวิจัยตามวัตถุประสงค์ 

 X 0.15  

1.3 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจาก 
- การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
- การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
- การเชื่อมโยงวรรณกรรมที่ทบทวนกับหัวข้อการวิจัย 

 X 0.25  

1.4 วิธีการดำเนินการวิจัย พิจารณาจาก 
- ความเหมาะสมของของวิธีการวิจัยที่ใช้ 
- ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจัย การควบคุมตัวแปร และการ
ออกแบบการทดลอง 
- ความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย เทคนิควิจัย การเลือกประชากร 
และกลุ่มตัวอย่าง 
- ความถูกต้องของการอ้างอิงถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจัย 
- ความเกี่ยวเนื่องของวิธีการดำเนินการวิจัยกับวัตถุประสงค์ 
- ความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 
- ความเหมาะสมของงบประมาณและระยะเวลาดำเนินการวิจัย 

 X 0.30  

รวม  



 

ส่วนที่ 2.1 การประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานและการตอบคำถาม 
ผู้วิจัย 1 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 

รายการประเมิน คะแนน น้ำหนัก คิดเป็น 
2.1 การนำเสนอผลงาน  พิจารณาจาก 

- ความเหมาะสมของวิธีการนำเสนอ 
- ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ 
- การนำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม 
- การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
- บุคลิกภาพ  การแสดงออก ความเชื่อมั่นของผู้นำเสนอ 
- ความสอดคล้องของเนื้อหาที่นำเสนอกับเค้าโครงการวิจัย 

 X 0.50  

2.2 การตอบคำถาม  พิจารณาจาก 
- ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน 
- ความสามารถในการตอบคำถามที่สอดคล้องกับการทบทวน
วรรณกรรม 
- ความเข้าใจในงานวิจัยที่ทำและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของผลจากการ
วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 

 X 0.50  

รวม  
 
 
ส่วนที่ 2.2 การประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานและการตอบคำถาม 
ผู้วิจัย 2 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 

รายการประเมิน คะแนน น้ำหนัก คิดเป็น 
2.1 การนำเสนอผลงาน  พิจารณาจาก 

- ความเหมาะสมของวิธีการนำเสนอ 
- ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ 
- การนำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม 
- การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
- บุคลิกภาพ  การแสดงออก ความเชื่อมั่นของผู้นำเสนอ 
- ความสอดคล้องของเนื้อหาที่นำเสนอกับเค้าโครงการวิจัย 

 X 0.50  

2.2 การตอบคำถาม  พิจารณาจาก 
- ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน 
- ความสามารถในการตอบคำถามที่สอดคล้องกับการทบทวน
วรรณกรรม 
- ความเข้าใจในงานวิจัยที่ทำและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของผลจากการ
วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 

 X 0.50  

รวม  
  

  
 



 

ส่วนที่ 2.3 การประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานและการตอบคำถาม 
ผู้วิจัย 3 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 

รายการประเมิน คะแนน น้ำหนัก คิดเป็น 
2.1 การนำเสนอผลงาน  พิจารณาจาก 

- ความเหมาะสมของวิธีการนำเสนอ 
- ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ 
- การนำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม 
- การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
- บุคลิกภาพ  การแสดงออก ความเชื่อมั่นของผู้นำเสนอ 
- ความสอดคล้องของเนื้อหาที่นำเสนอกับเค้าโครงการวิจัย 

 X 0.50  

2.2 การตอบคำถาม  พิจารณาจาก 
- ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน 
- ความสามารถในการตอบคำถามที่สอดคล้องกับการทบทวน
วรรณกรรม 
- ความเข้าใจในงานวิจัยที่ทำและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของผลจากการ
วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 

 X 0.50  

รวม  
 
 

ลงชื่อ.............................................................................กรรมการสอบ  
      (.............................................................................)  
วันที่...................................................................... ......... 

 
หมายเหตุ 
1.  ให้คะแนนในแต่ละหัวข้อการประเมินโดยใช้แต้มระดับคะแนน ดังนี้ 

ดีเยี่ยม  แต้มระดับคะแนน  4.0 
ดีมาก  แต้มระดับคะแนน  3.5 
ดี   แต้มระดับคะแนน  3.0 
ค่อนข้างด ี แต้มระดับคะแนน  2.5 
พอใช้  แต้มระดับคะแนน  2.0 
อ่อน  แต้มระดับคะแนน  1.5 
อ่อนมาก  แต้มระดับคะแนน  1.0 
ตก  แต้มระดับคะแนน  0.0 

 
 
 
 
 
 



 

แบบ ควท.วจ.-06 
 

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผลการสอบป้องกันเค้าโครงการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
ชื่อเรื่อง ................................................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................................... 
หลักสูตร .......................................................................................... สาขาวิชา..................................................................................................... 
ผู้วิจัย 1 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 
ผู้วิจัย 2 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 
ผู้วิจัย 3 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 

 
สรุปค่าคะแนนการประเมินของคณะกรรมการสอบ 

 
ส่วนที่ 1 การประเมินคุณภาพของเค้าโครงการวิจัยโดยวิธีการพิจารณาตรวจอ่านผลงาน* 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

กรรมการ 
คนที่ 4 

กรรมการ 
คนที่ 5 

กรรมการ 
คนที่ 6 

กรรมการ 
คนที่ 7 

กรรมการ 
คนที่ 8 

คะแนน 
เฉลี่ย 

         
 
ส่วนที่ 2 การประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานและการตอบคำถาม* 

ผู้วิจัย ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

กรรมการ 
คนที่ 4 

กรรมการ 
คนที่ 5 

กรรมการ 
คนที่ 6 

กรรมการ 
คนที่ 7 

กรรมการ 
คนที่ 8 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ผู้วิจัย 1          
ผู้วิจัย 2          
ผู้วิจัย 3          

 
 

สรุปร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผู้วิจัยรายบุคคล 
 

ผู้วิจัย 1 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 
การประเมิน คะแนน น้ำหนัก คิดเป็น 

ส่วนที ่1 การประเมินคุณภาพของเค้าโครงการวิจัยโดยวิธีการพิจารณา
ตรวจอ่านผลงาน 

 X 0.70  

ส่วนที ่2 การประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการนำเสนอ
ผลงานและการตอบคำถาม 

 X 0.30  

คะแนนรวม  
ร้อยละของคะแนนรวม (คะแนนรวม/4x100)  

ระดับคะแนนที่ได้  
 



 

ผู้วิจัย 2 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 
การประเมิน คะแนน น้ำหนัก คิดเป็น 

ส่วนที ่1 การประเมินคุณภาพของเค้าโครงการวิจัยโดยวิธีการพิจารณา
ตรวจอ่านผลงาน 

 X 0.70  

ส่วนที ่2 การประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการนำเสนอ
ผลงานและการตอบคำถาม 

 X 0.30  

คะแนนรวม  
ร้อยละของคะแนนรวม (คะแนนรวม/4x100)  

ระดับคะแนนที่ได้  
 

ผู้วิจัย 3 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 
การประเมิน คะแนน น้ำหนัก คิดเป็น 

ส่วนที ่1 การประเมินคุณภาพของเค้าโครงการวิจัยโดยวิธีการพิจารณา
ตรวจอ่านผลงาน 

 X 0.70  

ส่วนที ่2 การประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการนำเสนอ
ผลงานและการตอบคำถาม 

 X 0.30  

คะแนนรวม  
ร้อยละของคะแนนรวม (คะแนนรวม/4x100)  

ระดับคะแนนที่ได้  
 
 
ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการและเลขานุการ วันที่...................................................................... 
 
 
หมายเหตุ 
*  สามารถเพ่ิมช่องการสรุปคะแนนได้ตามจำนวนกรรมการสอบ 
 
 
 
 
 



 

แบบ ควท.วจ.-07 
 

แบบการวัดและประเมินผลการสอบป้องกันการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(สำหรับกรรมการสอบรายบุคคล) 
 
ชื่อเรื่อง ................................................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................................... 
หลักสูตร .......................................................................................... สาขาวิชา..................................................................................................... 
ผู้วิจัย 1 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 
ผู้วิจัย 2 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 
ผู้วิจัย 3 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 
 
ส่วนที่ 1 การประเมินคุณภาพของการวิจัยโดยวิธีการพิจารณาตรวจอ่านผลงาน 

รายการประเมิน คะแนน น้ำหนัก คิดเป็น 
1.1 ความสำคัญของปัญหาในการวิจัย  พิจารณาจาก 

- ความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและเหตุผลที่ต้องทำการวิจัย 
- ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสภาพปัจจุบัน 
- ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสาขาวิชาการศึกษา 

 X 0.10  

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย พิจารณาจาก 
- ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
- ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย 
- ความเป็นไปไดห้รือสมมติฐานในการทำวิจัยตามวัตถุประสงค์ 

 X 0.10  

1.3 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจาก 
- การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
- การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
- การเชื่อมโยงวรรณกรรมที่ทบทวนกับหัวข้อการวิจัย 

 X 0.10  

1.4 วิธีการดำเนินการวิจัย พิจารณาจาก 
- ความเหมาะสมของของวิธีการวิจัยที่ใช้ 
- ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจัย การควบคุมตัวแปร และการ
ออกแบบการทดลอง 
- ความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย เทคนิควิจัย การเลือกประชากร 
และกลุ่มตัวอย่าง 
- ความถูกต้องของการอ้างอิงถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจัย 
- ความเกี่ยวเนื่องของวิธีการดำเนินการวิจัยกับวัตถุประสงค์ 
- ความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 
- ความเหมาะสมของงบประมาณและระยะเวลาดำเนินการวิจัย 

 

 X 0.10  



 

รายการประเมิน คะแนน น้ำหนัก คิดเป็น 
1.5 ผลการวิจัย  พิจารณาจาก 

- ความเหมาะสมของลำดับขั้นตอนในการนำเสนอผลการวิจัย 
- ความชัดเจนของผลการวิจัยหรือความรู้ที่ได้รับ 
- ความสามารถในการเสนอผลการวิจัยที่เหมาะสม เช่น การใช้
สารสนเทศ ตาราง รูปภาพ ฯลฯ 
- ความสอดคล้องของผลการวิจัยกับวัตถุประสงค์ 

 X 0.15  

1.6 การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลการวิจัย พิจารณาจาก 
- ความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม เช่น การเลือกใช้
วิธีการทางสถิติ 
- ความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และผลการวิจัย มาใช้ในการตอบปัญหาตามวัตถุประสงค์ 
- ความสามารถในการสังเคราะห์ความรู้ใหม่จากหลักฐานการวิจัย 

 X 0.15  

1.7 การสรุปและข้อเสนอแนะ  พิจารณาจาก 
- ความสามารถในการสรุปผลการวิจัยให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ 
- ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการนำผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ 
- ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
- ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ควรทำต่อไป
ในอนาคต 

 X 0.15  

1.8  คุณภาพของการเขียนรายงานการวิจัย พิจารณาจาก 
- คุณภาพของบทคัดย่อ 
- ความเหมาะสมถูกต้องของการจัดโครงสร้างของเนื้อหา 
- ความถูกต้องของการอ้างอิง 
- ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้ในการเขียน 

 X 0.15  

 
ลงชื่อ.............................................................................กรรมการสอบ  
      (.............................................................................)  
วันที่...................................................................... ......... 

หมายเหตุ 
1.  ให้คะแนนในแต่ละหัวข้อการประเมินโดยใช้แต้มระดับคะแนน ดังนี้ 

ดีเยี่ยม  แต้มระดับคะแนน  4.0 
ดีมาก  แต้มระดับคะแนน  3.5 
ดี   แต้มระดับคะแนน  3.0 
ค่อนข้างด ี แต้มระดับคะแนน  2.5 
พอใช้  แต้มระดับคะแนน  2.0 
อ่อน  แต้มระดับคะแนน  1.5 
อ่อนมาก  แต้มระดับคะแนน  1.0 
ตก  แต้มระดับคะแนน  0.0 



 

ส่วนที่ 2.1 การประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานและการตอบคำถาม 
ผู้วิจัย 1 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 

รายการประเมิน คะแนน น้ำหนัก คิดเป็น 
2.1 การนำเสนอผลงาน  พิจารณาจาก 

- ความเหมาะสมของวิธีการนำเสนอ 
- ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ 
- การนำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม 
- การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
- บุคลิกภาพ  การแสดงออก ความเชื่อมั่นของผู้นำเสนอ 
- ความสอดคล้องของเนื้อหาที่นำเสนอกับเค้าโครงการวิจัย 

 X 0.50  

2.2 การตอบคำถาม  พิจารณาจาก 
- ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน 
- ความสามารถในการตอบคำถามที่สอดคล้องกับการทบทวน
วรรณกรรม 
- ความเข้าใจในงานวิจัยที่ทำและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของผลจากการ
วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 

 X 0.50  

รวม  
 
 
ส่วนที่ 2.2 การประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานและการตอบคำถาม 
ผู้วิจัย 2 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 

รายการประเมิน คะแนน น้ำหนัก คิดเป็น 
2.1 การนำเสนอผลงาน  พิจารณาจาก 

- ความเหมาะสมของวิธีการนำเสนอ 
- ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ 
- การนำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม 
- การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
- บุคลิกภาพ  การแสดงออก ความเชื่อมั่นของผู้นำเสนอ 
- ความสอดคล้องของเนื้อหาที่นำเสนอกับเค้าโครงการวิจัย 

 X 0.50  

2.2 การตอบคำถาม  พิจารณาจาก 
- ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน 
- ความสามารถในการตอบคำถามที่สอดคล้องกับการทบทวน
วรรณกรรม 
- ความเข้าใจในงานวิจัยที่ทำและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของผลจากการ
วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 

 X 0.50  

รวม  
  

  
 



 

ส่วนที่ 2.3 การประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานและการตอบคำถาม 
ผู้วิจัย 3 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 

รายการประเมิน คะแนน น้ำหนัก คิดเป็น 
2.1 การนำเสนอผลงาน  พิจารณาจาก 

- ความเหมาะสมของวิธีการนำเสนอ 
- ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ 
- การนำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม 
- การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
- บุคลิกภาพ  การแสดงออก ความเชื่อมั่นของผู้นำเสนอ 
- ความสอดคล้องของเนื้อหาที่นำเสนอกับเค้าโครงการวิจัย 

 X 0.50  

2.2 การตอบคำถาม  พิจารณาจาก 
- ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน 
- ความสามารถในการตอบคำถามที่สอดคล้องกับการทบทวน
วรรณกรรม 
- ความเข้าใจในงานวิจัยที่ทำและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของผลจากการ
วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 

 X 0.50  

รวม  
 
 

ลงชื่อ.............................................................................กรรมการสอบ  
      (.............................................................................)  
วันที่...................................................................... ......... 

 
หมายเหตุ 
1.  ให้คะแนนในแต่ละหัวข้อการประเมินโดยใช้แต้มระดับคะแนน ดังนี้ 

ดีเยี่ยม  แต้มระดับคะแนน  4.0 
ดีมาก  แต้มระดับคะแนน  3.5 
ดี   แต้มระดับคะแนน  3.0 
ค่อนข้างด ี แต้มระดับคะแนน  2.5 
พอใช้  แต้มระดับคะแนน  2.0 
อ่อน  แต้มระดับคะแนน  1.5 
อ่อนมาก  แต้มระดับคะแนน  1.0 
ตก  แต้มระดับคะแนน  0.0 

 
 
 
 
 
 



 

แบบ ควท.วจ.-08 
 

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผลการสอบป้องกันการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
ชื่อเรื่อง ................................................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................................... 
หลักสูตร .......................................................................................... สาขาวิชา..................................................................................................... 
ผู้วิจัย 1 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 
ผู้วิจัย 2 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 
ผู้วิจัย 3 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 

 
สรุปค่าคะแนนการประเมินของคณะกรรมการสอบ 

 
ส่วนที่ 1 การประเมินคุณภาพของการวิจัยโดยวิธีการพิจารณาตรวจอ่านผลงาน* 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

กรรมการ 
คนที่ 4 

กรรมการ 
คนที่ 5 

กรรมการ 
คนที่ 6 

กรรมการ 
คนที่ 7 

กรรมการ 
คนที่ 8 

คะแนน 
เฉลี่ย 

         
 
ส่วนที่ 2 การประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานและการตอบคำถาม* 

ผู้วิจัย ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

กรรมการ 
คนที่ 4 

กรรมการ 
คนที่ 5 

กรรมการ 
คนที่ 6 

กรรมการ 
คนที่ 7 

กรรมการ 
คนที่ 8 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ผู้วิจัย 1          
ผู้วิจัย 2          
ผู้วิจัย 3          

 
 

สรุปร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผู้วิจัยรายบุคคล 
 

ผู้วิจัย 1 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 
การประเมิน คะแนน น้ำหนัก คิดเป็น 

ส่วนที ่1 การประเมินคุณภาพของการวิจัยโดยวิธีการพิจารณาตรวจอ่าน
ผลงาน 

 X 0.70  

ส่วนที ่2 การประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการนำเสนอ
ผลงานและการตอบคำถาม 

 X 0.30  

คะแนนรวม  
ร้อยละของคะแนนรวม (คะแนนรวม/4x100)  

ระดับคะแนนที่ได้  
 



 

ผู้วิจัย 2 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 
การประเมิน คะแนน น้ำหนัก คิดเป็น 

ส่วนที ่1 การประเมินคุณภาพของการวิจัยโดยวิธีการพิจารณาตรวจอ่าน
ผลงาน 

 X 0.70  

ส่วนที ่2 การประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการนำเสนอ
ผลงานและการตอบคำถาม 

 X 0.30  

คะแนนรวม  
ร้อยละของคะแนนรวม (คะแนนรวม/4x100)  

ระดับคะแนนที่ได้  
 

ผู้วิจัย 3 .......................................................................................... รหัส............................................................................................................... 
การประเมิน คะแนน น้ำหนัก คิดเป็น 

ส่วนที ่1 การประเมินคุณภาพของการวิจัยโดยวิธีการพิจารณาตรวจอ่าน
ผลงาน 

 X 0.70  

ส่วนที ่2 การประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการนำเสนอ
ผลงานและการตอบคำถาม 

 X 0.30  

คะแนนรวม  
ร้อยละของคะแนนรวม (คะแนนรวม/4x100)  

ระดับคะแนนที่ได้  
 
 
ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการและเลขานุการ วันที่...................................................................... 
 
 
หมายเหตุ 
*  สามารถเพ่ิมช่องการสรุปคะแนนได้ตามจำนวนกรรมการสอบ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีแนบท้าย 3 
รูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

แนบท้าย ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง มาตรฐานการวิจัยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

 
1. ปกนอก  
 ลักษณะของปกนอกเป็นปกกระดาษอ่อนรูปแบบตามที่คณะกำหนด (ผู้วิจัยสามารถขอรับปกนอกได้ที่
หลักสูตรที่กำลังศึกษา หรืองานบริการการศึกษา) ใช้ตัวอักษรสีดำ และมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ  
2) ชื่อเรื่องหัวข้อการวิจัย ให้มีทั้งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยอักษรภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์

ใหญ่ กรณีที่ชื ่อเรื ่องยาวกว่า 1 บรรทัด ให้แบ่งบรรทัดพิมพ์ในลักษณะรูปสามเหลี่ยมหัวกลับให้
สวยงาม 

3) ชื่อผู้วิจัย ให้มีคำนำหน้าชื่อ จัดพิมพ์กึ่งกลาง กรณีมีผู้วิจัยมากกว่า 1 คน ให้เรียงลำดับตามตัวอักษร
ของชื่อผู้วิจัย 

4) หลักสูตรที่ผู้วิจัยศึกษาและทำวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา 
5) ปี พ.ศ. ให้ระบุปีการศึกษาท่ีส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
2. ปกในภาษาไทย 
 ระบุรายละเอียดเหมือนกับปกนอกเป็นภาษาไทย แต่ไม่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
3. ปกในภาษาอังกฤษ 
 ระบุรายละเอียดเหมือนกับปกนอกเป็นภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
4. ใบรับรอง 
 ใบรับรองเป็นเอกสารที่รับรองผลการประเมินการวิจัย ประกอบด้วย ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ข้อความระบุชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และหลักสูตร พร้อมทั้งรายชื่อผู้วิจัยและรายชื่อกรรมการสอบ 
โดยให้มีรายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และประธานหลักสูตรเป็นผู้รับรอง 
 
5. บทคัดย่อภาษาไทย 
 บทคัดย่อ คือ ข้อความสรุปเนื้อเรื่องของการวิจัยให้สั้นกระทัดรัด ชันเจน ให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาอย่าง
คร่าว ๆ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ โดยประกอบด้วยหัวหัวซึ่งระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้วิจัย ปีพิมพ์ ชื่อเรื่อง 
ชื่อหลักสูตร รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และส่วนเนื้อหา ซึ่งควรสรุปเนื้อหา
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัย และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย 
 
6. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 ระบุรายละเอียดเหมือนกับบทคัดย่อภาษาไทยโดยแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
 
 
7. คำอุทิศ (มีหรือไม่มีก็ได้) 



 

 คำอุทิศเป็นข้อความสั้น ๆ ที่ผู้วิจัยต้องการจะอุทิศผลงานให้แก่บุคคลที่มีส่วนสนับสนุนหรือเป็นแรง
บันดาลใจให้ดำเนินการวิจัยจนเป็นผลสำเร็จ โดยให้จัดพิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 กิตติกรรมประกาศเป็นข้อความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษที่แสดงการขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือและให้
ความร่วมมือในการทำการวิจัย  
 
9. สารบัญ 
 สารบัญเป็นส่วนที่ใช้แสดงรายการส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้ง
ระบุหมายเลขหน้าที่ปรากฏ โดยเริ่มตั้งแต่บทคัดย่อจนไปถึงประวัติผู้วิจัย ทั้งนีส้ารบัญในส่วนเนื้อเรื่องควรใส่บท
ที ่ชื่อบท และหัวข้อย่อยไม่เกิน 1 ลำดับ และต้องมีข้อความตรงกันกับที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง 
 
10. สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
 สารบัญตารางเป็นส่วนที่ใช้แสดงรายการตารางทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รวมทั้ง
ตารางที่แสดงในภาคผนวก พร้อมทั้งระบุหมายเลขหน้าที่ปรากฏ กรณีที่ชื่อตารางยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้
พิมพ์ข้อความในบรรทัดโดยเริ่มบรรทัดให้ตรงกับข้อความในบรรทัดแรก และชื่อตารางต้องตรงกันกับที่ปรากฏ
ในเนื้อเรื่อง 
 
11. สารบัญภาพ (ถ้ามี) 
 สารบัญภาพเป็นส่วนที่ใช้แสดงรายการภาพทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รวมทั้งภาพที่
แสดงในภาคผนวก พร้อมทั้งระบุหมายเลขหน้าที่ปรากฏ กรณีท่ีชื่อภาพยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ข้อความ
ในบรรทัดโดยเริ่มบรรทัดให้ตรงกับข้อความในบรรทัดแรก และชื่อภาพต้องตรงกันกับที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง 
 
12. รายการสัญลักษณ์และคำย่อ (ถ้ามี) 
 รายการสัญลักษณ์และคำย่อเป็นส่วนที่ใช้อธิบายสัญลักษณ์ ตัวย่อหรือคำย่อ ที่ใช้หรือปรากฏใน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
13. เนื้อเรื่อง  
 เนื้อของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จะแบ่งเป็นกี่บทก็ได้ตามความจำเป็น อย่างไรก็ตามทั่วไปแล้วเนื้อ
เรื่องของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ 

1) บทนำ อาจประกอบไปด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์
ของการวิจัย สมมุติฐานของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น ความหมายหรือนิยาม
ศัพท์เฉพาะ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

2) วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3) ระเบียบวิธีการวิจัย 
4) ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
5) สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
14. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 



 

 ส่วนนี้เป็นส่วนที่ผู้วิจัยแสดงรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือที่อ้างอิงไว้ในส่วนเนื้อเรื่อง โดยหากผู้วิจัย
รวบรวมและแสดงเฉพาะเอกสารที่อ้างอิงไว้ในเนื้อเรื่องจะเป็นรายการเอกสารอ้างอิง หรือกรณีที่ผู้วิจัยรวบรวม
และแสดงเอกสารอ่ืนที่เป็นประโยชน์ซ่ึงไม่ได้อ้างอิงไว้ในเนื้อเรื่องจะเป็นรายการบรรณานุกรม ดังนั้น
บรรณานุกรมจะมีรายการเอกสารมากกว่าเอกสารที่อ้างอิงไว้ในเนื้อเรื่อง  
 รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ใช้รูปแบบและ
หลักเกณฑ์ของ APA (The American Psychological Association) ฉบับล่าสุด 
 
15. ภาคผนวก 
 ภาคผนวกเป็นส่วนประกอบที่ใช้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการอ่านให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี
ยิ่งขึ้น ก่อนเข้าสู่ภาคผนวก ให้ใส่กระดาษระบุว่า “ภาคผนวก” อยู่ตรงกลางหน้ากระดาษ คั่นระหว่าง
เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก กรณีที่มีหลายภาคผนวก อาจแบ่งเป็น ภาคผนวก ก, ข, ค, ... ,ฮ เรียงตามลำดับ
ก็ได้ 
 
16. ประวัติผู้วิจัย (มีหรือไม่มีก็ได้) 
 หากมีให้ระบุประวัติสำคัญของผู้วิจัย มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษต่อผู้วิจัยหนึ่งคน อาจ
ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษา 
 
17. ปกหลัง 
 ปกหลักเป็นกระดาษเปล่าไม่มีข้อความใด ๆ 
 
18. สันปก 
 สันปกให้เขียนเรียงไปตามความยาวของสันปกโดยเริ่มห่างจากสันปกมา 2.5 เซนติเมตร ประกอบด้วย
ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อสกุลผู้วิจัย (ไม่ต้องมีคำนำหน้านาม) และปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กรณีท่ีมีผู้วิจัย
หลายคนให้ระบุชื่อสกุลผู้วิจัยคนแรกและตามด้วยข้อความ “และคณะ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การจัดพิมพ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
 

1. กระดาษ 
 กระดาษท่ีใช้พิมพ์และทำสำเนาต้องเป็นกระดาษคุณภาพดี ขนาดมาตรฐาน A4 สีขาว ไม่มีเส้นบรรทัด 
มีความหนาไม่ต่ำกว่า 80 แกรม 
 
2. ระบบการพิมพ์และการทำสำเนา 

1) ต้นฉบับ ต้องจัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Word หรือ LaTeX 
และพิมพ์ต้นฉบับด้วยเครื ่องพิมพ์ระบบเลเซอร์  (Laser Printer) หรือระบบแอลอีดี (LED Printer) ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 300 DPI การพิมพ์ภาพอาจใช้หมึกพิมพ์แบบ 4 สี สำหรับตัวอักษรใช้หมึกสีดำเท่านั้น 

2) ฉบับสำเนา ให้ใช้วิธีถ่ายทำเนาจากต้นฉบับ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 DPI ส่วนใดของรายงาน
ที่มีภาพสีต้องถ่ายสำเนาแบบสีเช่นเดียวกับต้นฉบับ 

3) การพิมพ์และทำสำเนาส่วนหน้า ได้แก่ ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง บทคัดย่อ
ภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ คำอุทิศ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ   และ
รายการสัญลักษณ์และคำย่อ ให้พิมพ์หรือถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษหน้าเดียว 

4) การพิมพ์และทำสำเนาส่วนเนื้อเรื่อง ส่วนอ้างอิง ภาคผนวก และประวัติผู้วิจัย ให้พิมพ์หรือถ่าย
สำเนาโดยใช้กระดาษหน้าเดียวหรือสองหน้าก็ได้ กรณีท่ีเนื้อเรื่องเกิด 150 หน้าใหใ้ห้พิมพ์หรือถ่ายสำเนาโดยใช้
กระดาษสองหน้าเท่านั้น 
 
3. ตัวพิมพ์ 

1) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต้องจัดพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ (Font type) TH SarabunPSK ตลอดทั้งเล่ม 
2) ส่วนเนื้อเรื่อง ใช้อักษรขนาด 16 พอยต์ ตัวพิมพ์ธรรมดา 
3) หัวข้อใหญ่ภายในเนื้อเรื่อง ใช้อักษรขนาด 18 พอยต์ ตัวพิมพ์หนา 
4) ชื่อบท ชื่อส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ ใช้อักษรขนาด 18 

พอยต์ ตัวพิมพ์หนา 
5) การตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็นแบบ 1 เท่า หรือระยะพิมพ์เดี่ยว (Single space) 

ตัวอย่าง ตัวพิมพ์ภาษาไทยชนิด TH Sarabun PSK ตั้งคา่ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เท่า (Single) 
 

 

ขนาด 16 พอยต์ ชนิดตัวพิมพ์ธรรมดา (Normal) 
ขนาด 16 พอยต ์ชนิดตัวพิมพ์หนา (Bold) 
ขนาด 16 พอยต์ ชนิดตัวพิมพ์เอน (Italic) 

 

ขนาด 18 พอยต์ ชนิดตัวพิมพ์ธรรมดา (Normal) 
ขนาด 18 พอยต ์ชนิดตัวพิมพ์หนา (Bold) 
ขนาด 18 พอยต์ ชนิดตัวพิมพ์เอน (Italic) 

 



 

4. การเว้นขอบกระดาษ 
 กรณีจัดพิมพ์ใชกระดาษหน้าเดียว 
 ให้เว้นจากขอบบน 3.81 เซนติเมตร ขอบซ้าย 3.81 เซนติเมตร ขอบขวา 2.54 เซนติเมตร และขอบ
ล่าง 2.54 เซนติเมตร 
 กรณีจัดพิมพ์ใชกระดาษสองหน้า 
 หน้าคี่ ให้เว้นจากขอบบน 3.81 เซนติเมตร ขอบซ้าย 3.81 เซนติเมตร ขอบขวา 2.54 เซนติเมตร และ
ขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร  
 หน้าคู่ ให้เว้นจากขอบบน 3.81 เซนติเมตร ขอบซ้าย 2.54 เซนติเมตร ขอบขวา 3.81 เซนติเมตร และ
ขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร 
 
5. การตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด 

1) การตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็นแบบ 1 เท่า หรือระยะพิมพ์เดี่ยว (Single space) 
2) ระยะห่างระหว่างชื่อบทกับหัวข้อแรกให้ เว้นว่าง 2 บรรทัด 
3) เมื่อขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้นว่างค้ันระหว่างหัวข้อ 1 บรรทัด 

 
6. การย่อหน้า 
 ให้ย่อหน้าโดยเว้นระยะห่างจากขอบซ้าย 1.25 เซนติเมตร และการย่อหน้าในลำดับถัดไปให้เว้นเป็น
ช่วงละ 1.25 เซนติเมตร 
  
7. การจัดตำแหน่งข้อความ 
 การพิมพ์รายละเอียดส่วนเนื้อเรื่อง เพ่ือความสวยงาม ควรจัดตำแหน่งข้อความแบบ กระจายแบบไทย 
(Thai distributed) อย่างไรก็ตามให้คำนึงถึงความถูกต้องของหลักภาษา ไม่ควรพิมพ์ฉีกคำ หรือเว้นระยะห่าง
ระหว่างคำมากเกินไป 
 
8. การใส่เลขหน้า 

1) ส่วนหน้าของรายงาน ได้แก่ บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ คำอุทิศ กิตติกรรมประกาศ 
สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ และรายการสัญลักษณ์และคำย่อ ให้นับลำดับหน้าแบบพยัญชนะ
ภาษาไทย อาทิ ก, ข, ค โดยหน้าแรกของแต่ละส่วนไม่ต้องแสดงเลขหน้า สำหรับหน้าอื่นให้แสดงเลขหน้าไวท้ี่
มุมขวาด้านบน ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1.27 เซนติเมตร และขอบกระดาษด้านขวา 2.54 เซนติเมตร 

2) ส่วนอ่ืนของรายงานถัดจากส่วนหน้าให้นับลำดับหน้าแบบตัวเลข อาทิ 1, 2, 3 โดยหน้าแรกของแต่
ละส่วน เช่น หน้าแรกของบท หน้าแรกของเอกสารอ้างอิง หน้าแรกของภาคผนวก ฯลฯ  ไม่ต้องแสดงเลขหน้า 
สำหรับหน้าอื่นที่เป็นหน้าคี่ให้แสดงเลขหน้าไว้ที่มุมขวาด้านบน ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1.27 เซนติเมตร 
และขอบกระดาษด้านขวา 2.54 เซนติเมตร และหน้าคู ่ให้แสดงเลขหน้าไว้ที ่มุมซ้ายด้านบน ห่างจาก
ขอบกระดาษด้านบน 1.27 เซนติเมตร และขอบกระดาษด้านซ้าย 2.54 เซนติเมตร 

3) ห้ามกำหนดเลขหน้าโดยใส่หัวข้อหรือชื่อบทนำหน้า เช่น 1.2, 2.2, 3.4, 1(2), 1ก, 1ข ฯลฯ 
4) ขนาดอักษรหมายเลขหน้าให้ใช้ขนาดเดียวกันกับส่วนเนื้อเรื่อง 
 

9. การพิมพ์ชื่อบท 
1) การข้ึนบทใหม่ ต้องขึ้นหน้าใหม่ในหน้าคี่เสมอ อาจจะระบุคำว่าบทที่หรือไม่ก็ได ้



 

2) กรณีที่มีการระบุบทที่ ให้มีเลขประจำบทโดยใช้เลขอารบิก และให้พิมพ์คำว่า บทที่ ไว้บรรทัดแรก
ของหน้าแบบจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนชื่อบทให้พิมพ์ไว้ในบรรทัดถัดลงมาและจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
หากชื่อบทยาวเกินกว่า 1 บรรทัด อาจขึ้นบรรทัดใหม่ให้อยู่ในลักษณะสามเหลี่ยมหัวกลับ 

3) กรณีท่ีไมม่ีการระบุบทที่ ให้ชื่อบทพิมพ์ในบรรทัดแรกแบบจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ หากชื่อบทยาว
เกินกว่า 1 บรรทัด อาจขึ้นบรรทัดใหม่ให้อยู่ในลักษณะสามเหลี่ยมหัวกลับ 

 
10. การพิมพ์หัวข้อในบท 

1) การแบ่งหัวข้อในแต่ละบท ให้แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย โดยใช้ตัวเลขในการกำกับหัวข้อ 
เช่น 1, 1.1, 1.1.1 ฯลฯ โดยไม่ควรใช้ตัวเลขกำกับหัวข้อย่อยเกิน 3 ระดับ เช่น 1.1.1.1.1 แต่ควรใช้เครื่องหมาย
วงเล็บ ( ) ในการแบ่งหัวข้อย่อยที่เกินกว่า 3 ระดับแทน เช่น (1), (2), (ก), (ข)  หากเลือกใช้ระบบใดแล้วให้ใช้
เหมือนกันตลอดทั้งเล่ม 

2) ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษ เช่น , ➢, , ▪ ฯลฯ ในการกำกับหัวข้อ 
3) ชื่อหัวข้อที่ยาวกว่า 1 บรรทัด สามารถพิมพ์ชื่อหัวข้อหลายบรรทัดตามความเหมาะสม แต่ไม่ควร

พิมพ์ฉีกคำหรือแยกคำ เช่น สกล-นคร 
4) หากจะขึ้นหัวข้อใหม่ในช่วงท้ายของกระดาษ แล้วพบว่ามีพื้นที่เหลือในการพิมพ์เนื้อหาน้อยกว่า 1 

บรรทัด ให้ขึ้นหัวข้อนั้นในหน้าใหม่ 
5) การข้ึนหัวข้อใหญ่ ให้พิมพ์ชิดด้านซ้ายสุด 
6) การข้ึนหัวข้อย่อยให้ย่อหน้าตามลำดับของหัวข้อ 

 
11. การพิมพ์อัญพจน์ 

1) การอัญพจน์หรือข้อความที่คัดลอกมากจากแหล่งอื่น หากมีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้ใส่
เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) คร่อมข้อความที่คัดลอก กรณีที่เกินกว่า 3 บรรทัดให้ขึ้นบรรทัดใหม่และย่อ
หน้าเข้าไปอีก 1 ย่อหน้า พร้อมทั้งจัดพิมพ์ให้เป็นตัวพิมพ์เอน 

2) กรณีคัดลอกข้อความบางส่วนให้ใส่เครื่องหมายจุดเว้นวรรค 3 จุด (. . .) หน้าหรือหลังข้อความที่
คัดลอก 

3) หากผู้วิจัยต้องการใส่ข้อคิดเห็นหรือข้อความของผู้วิจัยแทรกในข้อความที่คัดลอกมาให้เพ่ิมข้อความ
ลงในเครื่องหมายวงเล็บใหญ่ […] 

4) การอ้างอิงอัญพจน์ให้ใช้ระบบ APA ตามท่ีกำหนด 
 
12. การพิมพ์ตาราง 

1) การพิมพ์ตาราง จะประกอบด้วย ตัวตาราง ลำดับตารางและชื่อตาราง  
2) การพิมพ์ลำดับตารางและชื่อตารางให้พิมพ์อยู่ด้านบนของตัวตาราง และจัดพิมพ์แบบชิดซ้าย 
3) ลำดับของตารางให้นับลำดับด้วยระบบเลขเลขอารบิก หลังคำว่า “ตารางที่” อาทิ ตารางที่ 1, 

ตารางที่ 2, ตารางที่ 3 ไปตลอดทั้งเล่มรายงาน โดยไม่ต้องใส่บทหรือหัวข้อกำกับ  
4) กรณีชื่อตารางยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ได้ตามความเหมาะสมโดยให้อักษรตัวแรกของ

ชื่อในแต่ละบรรทัดตรงกัน 
5) ตัวตารางให้จัดวางซิดด้านซ้ายของหน้ากระดาษ 



 

6) หากตัวตารางยาวมาก ไม่สามารถจัดพิมพ์ให้สิ้นสุดในหน้าเดียวกันได้ ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้า
ถัดไป โดยต้องมีลำดับตารางและชื่อตารางอยู่ด้านบนของตารางของทุกหน้าและพิมพ์ความว่า (ต่อ) ไว้ต่อท้าย
ชื่อตาราง 

7) หากตัวตารางกว้างเกินกว่า 1 หน้ากระดาษ อาจย่อขนาดตารางและข้อความในตารางให้เล็กลงได้
แต่ให้มีขนาดที่สามารถอ่านได ้

8) กรณีที่ต้องการพิมพ์ตารางในแนวขวางของหน้ากระดาษ ให้ส่วนบนของตารางหันเข้าหาขอบ
ด้านซ้ายของกระดาษ และให้ขอบด้านซ้ายของตารางชิดขอบด้านล่างของกระดาษ 

9) การอ้างอิงที่มาของตารางให้ใช้ระบบ APA ตามที่กำหนด โดยพิมพ์ไว้บรรทัดท้ายสุดถัดจากตัว
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ตัวอย่างรายการสัญลักษณ์และคำย่อ 
 

รายการสัญลักษณ์และคำย่อ 
 
 
 A   คือ ค่าคงที ่ 

B  คือ ค่าคงที่ 
C, C1, C2, C3 คือ ค่าคงที่ 
%d.b.  คือ ฐานแห้ง (ร้อยละของน้ำหนักแห้ง) 
%w.b.  คือ ฐานเปียก (ร้อยละของน้ำหนักเปียก) 
K  คือ ค่าคงที่การทำแห้ง (Drying constant) (นาท-ี1) 

 X  คือ ปริมาณความชื้น (% d.b.) 
 RH  คือ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ 
 MR  คือ อัตราส่วนความชื้น (Moisture ratio) 

n  คือ ค่า Drying exponent 
 m  คือ จำนวนข้อมูล 
 t  คือ  เวลา (นาที) 
 T   คือ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

Deff   คือ  สัมประสิทธิ์การแพร่ (Effective moisture diffusivity) (m2/s) 
 L     คือ  ครึ่งหนึ่งของความหนาของแผ่นบาง (เมตร) 

  
       ตัวห้อย   
 0  คือ เริ่มต้น 

e  คือ สมดุล 
m  คือ จากการทดลอง 
p  คือ จากการทำนาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอย่างการพิมพ์ การย่อหน้าและการแบ่งหัวข้อแบบที่ 1 

บทที่ 1 
ชื่อบท  

 
 

1. หัวข้อใหญ่ {ขนาด 18 ตวัพิมพ์หนา} 
 {เนื้อความขนาด 16 ตัวพิมพ์ธรรมดา}.................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
 1.1 หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 {ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา} 
   {เนื้อความขนาด 16 ตัวพิมพ์ธรรมดา}.................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  1.1.1 หัวข้อย่อยระดับที่ 2 {ขนาด 16 ตัวพิมพ์ธรรมดา} 
   {เนื้อความขนาด 16 ตัวพิมพ์ธรรมดา}...................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
   1.1.1.1 หัวข้อย่อยระดับ 3 {ขนาด 16 ตัวพิมพ์ธรรมดา} 
    (1) หัวข้อย่อยระดับ 4 {ขนาด 16 ตัวพิมพ์ธรรมดา} 
    (2) หัวข้อย่อยระดับ 4  
   1.1.1.2 หัวข้อย่อยระดับ 3 
     ................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  1.1.2 หัวข้อย่อยระดับที่ 2 
 1.2 หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 
  ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
{เว้นระหว่างหัวข้อใหญ่ 1 บรรทัด} 
2. หัวข้อใหญ่  
  ................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
3. หัวข้อใหญ่  
  ...................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 



 

ตัวอย่างการพิมพ์ การย่อหน้าและการแบ่งหัวข้อแบบที่ 2 

บทที่ 1 
ชื่อบท  

 
 

1. หัวข้อใหญ่ {ขนาด 18 ตวัพิมพ์หนา} 
 {เนื้อความขนาด 16 ตัวพิมพ์ธรรมดา}.................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
 1.1 หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 {ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา} 
   {เนื้อความขนาด 16 ตัวพิมพ์ธรรมดา}.................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  1.1.1 หัวข้อย่อยระดับที่ 2 {ขนาด 16 ตัวพิมพ์ธรรมดา} 
   {เนื้อความขนาด 16 ตัวพิมพ์ธรรมดา}...................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
   1.1.1.1 หัวข้อย่อยระดับ 3 {ขนาด 16 ตัวพิมพ์ธรรมดา} 
    (ก) หัวข้อย่อยระดับ 4 {ขนาด 16 ตัวพิมพ์ธรรมดา} 
    (ข) หัวข้อย่อยระดับ 4  
   1.1.1.2 หัวข้อย่อยระดับ 3 
     ................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  1.1.2 หัวข้อย่อยระดับที่ 2 
 1.2 หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 
  ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
{เว้นระหว่างหัวข้อใหญ่ 1 บรรทัด} 
2. หัวข้อใหญ่  
  ................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
3. หัวข้อใหญ่  
  ................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 



 

ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง 
 
 
ตารางท่ี 1  ชื่อตาราง............................................. 

หัวตาราง หัวตาราง หัวตาราง หัวตาราง หัวตาราง หัวตาราง 
      
      
      

 
ตารางท่ี 1  ชื่อตาราง............................................. (ต่อ) 

หัวตาราง หัวตาราง หัวตาราง หัวตาราง หัวตาราง หัวตาราง 
      
      
      

 
ตารางท่ี 2  ชื่อตาราง.............................................  

หัวตาราง หัวตาราง หัวตาราง หัวตาราง หัวตาราง หัวตาราง 
      
      
      

(ผู้ประพันธ์เจ้าของตาราง, ปีที่ประพันธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอย่างการพิมพ์ภาพ 
 
 

 
ภาพที่ 1 ชื่อภาพ..........................................................................  

 
 

 
ภาพที่ 2 ชื่อภาพ.......................................................................... (ผู้ประพันธ์เจ้าของภาพ, ปีที่ประพันธ์) 

 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงในโครงการวิจัย 
 

รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา 
 1. การเรียบเรียงเนื ้อหาโดยไม่ได้กล่าวถึงนามผู้ประพันธ์ ให้ลงรายการผู ้ประพันธ์ทั ้งหมดใน
เครื่องหมายวงเล็บ ( )  

ตัวอย่าง 
 นักชีววิทยาคาดการณ์ว่าในโลกมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากมายหลายล้านชนิด แต่ที่ได้ศึกษากันตามหลัก
วิทยาศาสตร์มีอยู่ประมาณ 1.7 ล้านชนิดเท่านั้น และมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่ได้ทำการศึกษาถึงศักยภาพและ
คุณค่าท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ (วิสุทธิ์ ใบไม้, 2548) 
  

 2. การเรียบเรียงเนื้อหาโดยกล่าวถึงผู้ประพันธ์ในเนื้อหา ในการอ้างอิงจึงไม่จำเป็นต้องระบุถึงนาม
ผู้ประพันธ์ในวงเล็บซ้ำอีก ระบุเฉพาะปี พ.ศ. เท่านั้น  

ตัวอย่าง 
 วิสุทธิ์ ใบไม้ (2548) กล่าวว่านักชีววิทยาคาดการณ์ว่าในโลกมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากมายหลายล้านชนิด 
แต่ที่ได้ศึกษากันตามหลักวิทยาศาสตร์มีอยู่ประมาณ 1.7 ล้านชนิดเท่านั้น และมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่ได้
ทำการศึกษาถึงศักยภาพและคุณค่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ 
 

 3. การอ้างอิงหลายรายการในที่เดียวกัน ผู้เขียนสามารถอ้างอิงไว้ในวงเล็บเดียวกัน โดยมีเครื่องหมาย
อัฒภาค ( ; ) คั่นแต่ละรายการ การเรียงลำดับอาจเรียงตามปีที่พิมพ์หรือเรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้ประพันธ์ก็ได้ 

ตัวอย่าง 
 เชื ้อราอาจพบรวมอยู ่กับสิ ่งมีชีวิตชนิดอื ่น ๆ ในลักษณะที่ได้ประโยชน์ร่วมกันในภาวะพึ่งพากัน  
(mutualism) เช่น การอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่างเชื้อราในไฟลัมเบซิดิโอไมโคตาหรือแอสโคไมโคตาหรือไซโกไม
โคตากับรากของพืชชนิดต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่าไมคอร์ไรซา  (mycorrhiza) โดยทั้งเชื ้อราและพืชต่างได้พึ ่งพา
สารอาหารซึ่งกันและกัน (กิตติพันธุ์ เสมอพิทักษ์, 2546; วิจัย รักวิทยาศาสตร์, 2546) 
 
การลงรายการผู้ประพันธ์ มีหลายแบบดังนี้ 
1. การลงรายการชื่อผู้ประพันธ์  
 1.1 ผู้ประพันธ์คนเดียว ถ้าเป็นชาวไทยให้ใช้ชื่อและนามสกุล โดยเว้นระยะระหว่างชื่อและนามสกุล 1 
ตัวอักษร ถ้าเป็นชาวต่างประเทศใช้เฉพาะนามสกุล 
 (วิสุทธิ์ ใบไม้, 2548) หรือ  
 วิสุทธิ์ ใบไม้ (2548).................. 
 (Smith, 2001) หรือ  
 Smith (2001)……………….. 
 

 1.2 ผู้ประพันธ์ 2 คน ลงรายการทั้ง 2 คน เชื่อมด้วยคำว่า “และ” หรือ “&” 
 (วิสุทธิ์ ใบไม้ และรังสิมา ตัณฑเลขา, 2546) หรือ  
 วิสุทธิ์ ใบไม้ และรังสิมา ตัณฑเลขา (2546)....................... 
 (Kelly & Harwoth, 2002) หรือ  
 Kelly & Harworth (2002)…………………… 
 



 

 1.3 ผู้ประพันธ์ 3-5 คน ในการเขียนอ้างอิงครั้งแรก ให้ลงรายการให้ครบทุกคน โดยแต่ละคนคั่นดว้ย
เครื่องหมายจุลภาค ( , ) โดยที่เชื่อมผู้ประพันธ์ชื่อรองสุดท้าย ด้วยคำว่า “และ” หรือ  “&” ตามด้วยผู้ประพันธ์
คนสุดท้าย สำหรับการอ้างอิงในครั้งต่อไป ให้ลงรายการเฉพาะผู้ประพันธ์คนแรกตามด้วยคำว่า “และคณะ” ใน
ภาษาอังกฤษให้ใช้คำว่า “et al.” 

การเขียนอ้างอิงครั้งแรก  
(ศิริกัลยา สุวจิตตานันท์, พัฒนา มูลพฤกษ์ และธำรงวัฒน์ มุ่งเจริญ, 2541) หรือ 
ศิริกัลยา สุวจิตตานันท์, พัฒนา มูลพฤกษ์ และธำรงวัฒน์ มุ่งเจริญ (2541)…………….. 
(Smith, Lee & John, 2003) หรือ 
Smith, Lee & John (2003)………………………… 

การเขียนอ้างอิงครั้งต่อไป 
(ศิริกัลยา สุวจิตตานันท์ และคณะ, 2541) หรือ 
ศิริกัลยา สุวจิตตานันท์ และคณะ (2541)………………………… 
(Smith et al., 2003) หรือ 
Smith et al. (2003)………………………… 
 

 1.4 ผู้ประพันธ์ 6 คนขึ้นไป ลงรายการเฉพาะผู้ประพันธ์คนแรก ตามด้วยคำว่า “และคณะ” ในภาษา 
อังกฤษให้ใช้คำว่า “et al.” 
 (สุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ, 2549) หรือ 
 สุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ (2549)……………………………. 
 (Frade et al., 2001) หรือ 
 Frade et al. (2001) ……………………………. 
 

 1.5 ผู้ประพันธ์มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ 
 (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, 2538) หรือ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (2538) ……………………………. 
 (หลวงวิจิตรวาทการ, 2535)  หรือ 
 หลวงวิจิตรวาทการ (2535) …………………………….   
 

1.6 ผู้ประพันธ์ใช้นามแฝง ให้ลงตามนามแฝงที่ปรากฏ 
(ส. ศิวรักษ์, 2549) หรือ ส. ศิวรักษ์ (2549) ………………………………. 

 

 1.7 สิ่งพิมพ์ไม่ปรากฏชื่อผู้ประพันธ์ แต่มีผู้รวบรวม บรรณาธิการ ผู้แปล ให้ลงรายการชื่อดังกล่าว 
แล้วคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ตามด้วยปีทีพิ่มพ์ 

(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2540) หรือ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2540)…………………………… 
(Mc Foundland, 1998) หรือ Mc Foundland (1998) ……………………….………. 

 

 1.8 ผู้ประพันธ์เป็นองค์กร ให้ลงรายการเป็นหน่วยงาน 
 (สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2550) หรือ 
 สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2550)………………………………… 
 (The Teacher Council of Thailand, 2549) หรือ 
  The Teacher Council of Thailand (2549) ……………………….………. 
 



 

2. สิ่งพิมพ์ไม่ปรากฏชื่อผู้ประพันธ์ ให้ลงรายการชื่อเรื่องแทน 
(กฎหมายตราสามดวง, 2502) 

 Webster’s New Geographical Dictionary (1987) 
 

3. การอ้างอิงข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ที่มีผู้ประพันธ์คนเดียว ปีเดียวกัน แต่ชื่อเรื่องต่างกัน การลงรายการจะ
เหมือนกัน ทำให้ไม่ทราบวาการอ้างอิงนั้นหมายถึงสิ่งพิมพ์ชื่อเรื่องใด สำหรับกรณีนี้ให้ใช้อักษร ก, ข, ค หรือ a, 
b, c กำกับไว้ที่ปีที่พิมพ์ตามลำดับอักษรของชื่อเรื่อง  
 (วิสุทธิ์ ใบไม้, 2554ก) หรือ วิสุทธิ์ ใบไม้ (2554ก)................................ 

(วิสุทธิ์ ใบไม้, 2554ข) หรือ วิสุทธิ์ ใบไม้ (2554ข)................................ 
(Dewey, 1998a) หรือ Dewey (1998a)…………………………. 
(Dewey, 1998b) หรือ Dewey (1998b)…………………………. 
 

4. การอ้างอิงเอกสารรอง ในกรณีที่ไม่สามารถหาเอกสารเดิมมาอ้างอิงได้ จำเป็นต้องใช้เอกสารรองให้อ้างอิง
ดังนี้ 
 4.1 ถ้าให้ความสำคัญท่ีเอกสารเดิมมากกว่าใช้คำว่า “อ้างถึงใน” หรือ “cited in” 
 (สวรรค์ สุวรรณโชติ, 2548, อ้างถึงใน ประเสริฐ ฤทธิรักษา, 2552) 
 สวรรค์ สุวรรณโชติ (2548 อ้างถึงใน ประเสริฐ ฤทธิรักษา, 2552)……………………… 
 (Osborne, 1994, cited in Harworth, 2004) 
 Osborne (1994 cited in Harworth, 2004)……………………….. 
 4.2 ถ้าให้ความสำคัญท่ีเอกสารรองมากกว่าใช้คำว่า “อ้างอิงมาจาก” หรือ “cited from” 

 (ประเสริฐ ฤทธิรักษา, 2552, อ้างอิงมาจาก สวรรค์ สุวรรณโชติ, 2548) 
 ประเสริฐ ฤทธิรักษา (2552 อ้างอิงมาจาก สวรรค์ สุวรรณโชติ, 2548)…………………... 
 (Harworth, 2004, cited from Osborne, 1994) 
 Harworth (2004 cited from Osborne, 1994)……………………….. 

 

5. วัสดุสารสนเทศที่ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ ปีท่ีผลิต ให้ใช้คำว่า ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปี) หรือ n.d. (no date) 
 (สิริดา ยังฉิม, ม.ป.ป.) หรือ สิริดา ยังฉิม (ม.ป.ป.).............................  

(Gregory, n.d.) หรือ Gregory (n.d.)…………………………. 
 

6. ในกรณีที่อ้างอิงจากสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุผู้ประพันธ์เป็นบุคคลหรือหน่วยงานเช่นเดียวกับ
รายการอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง 
 การเขียนบรรณานุกรม (Bibliography) และเอกสารอ้างอิง (Reference or literature cited) จะต้อง
มีความสอดคล้องกันตลอดทั้งเล่มรายงาน มีการเรียงตามลำดับตัวอักษรแรกของรายการโดยไม่แยกประเภท
ของสิ่งพิมพ์ หากมีทั้งรายการภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะต้องแยกเป็นรายการสิ่งพิมพ์ภาษาไทยก่อน ตาม
ด้วยภาษาอังกฤษ ในการพิมพ์บรรทัดที่สองและต่อ ๆ ไปของรายการเดียวกันให้ย่ อหน้าเข้าไปหนึ่งแท็บปกติ 
(1.25 ซม.)  

การลงรายการให้เรียงดังนี้ 
1. หนังสือ (Books) 

1.1 หนังสือภาษาไทย 
ชื่อ นามสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์. 
 

1.2 หนังสือภาษาอังกฤษ 
นามสกุล, อักษรย่อชื่อแรก. อักษรย่อชื่อกลาง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์. 

 สำหรับครั้งที่พิมพ์ ถ้าเป็นการพิมพ์ครั้งแรกไม่ต้องลงในรายการ จะลงรายการครั้งที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 
เป็นต้นไป ส่วนสถานที่พิมพ์คือชื่อจังหวัด ชื่อเมือง หรือชื่อรัฐ ที่เป็นสถานที่ตั้งของสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ 
สำหรับสำนักพิมพ์ให้ลงรายการเฉพาะชื่อของสำนักพิมพ์เท่านั้น คำว่า บริษัท สำนักพิมพ์ ห้างหุ้นส่วน ไม่ต้อง
ลงในรายการ แต่ถ้าไม่ปรากฏสำนักพิมพ์ มีเฉพาะชื่อโรงพิมพ์ ในกรณีนี้ต้องมีคำว่าโรงพิมพ์นำหน้าชื่อ เพื่อให้
เกิดความแตกต่างระหว่างสำนักพิมพ์และโรงพิมพ์ 
 

ตัวอย่าง 
ก. การอ้างหนังสือทั้งเล่ม 

นงนุช วณิตย์ธนาคม, พจนา ศรีบุรี, สิริยา ยังฉิม, มาลี เมฆาประทีป และบงกชวรรณ สุตะพาหะ.  (2545). รา
วิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บี พี บุคเซนเตอร์. 

วิสุทธิ์ ใบไม้. (2548). ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและสังคมไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.  
Cox, E.J. (1996). Identification of Freshwater Diatoms from Live Material. London: Chapman & 

Hall. 
Deacon, J.W., Susan, A.S. & Ainsworth, G.C. (1984). Introduction to Modern Mycology. 2nd ed. 

Oxford: Blackwell Science Publications. 
 

ข. การอ้างบางส่วนหรือบางบทของหนังสือ มีหลักการเขียนเช่นเดียวกับอ้างทั้งเล่ม โดยให้ระบุเลข
หน้าหรือบทที่ใช้อ้างอิง 
เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. (2548). ความหลากหลายทางพันธุกรรมในข้าวพื้นเมืองกับการพัฒนาในระบบปลูกข้าว

ไทย. ใน ยอดหทัย เทพธรานนท์ (บรรณาธิการ). ข้าวมันกุ้ง ผลผลิตคู่ชีวิตคนไทย . (หน้า 33-60). 
กรุงเทพฯ: มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 

Kelly, M.G. & Haworth, E.Y. (2002). Phylum Bacillariophyta. In John D.M., Whitton B.A. & Brook 
A.J. (Eds.).  The Freshwater Algae Flora of the British Isles: An Identification Guide to 
Freshwater and Terrestrial Algae. (pp. 173-277). Massachusetts: Cambridge University Press. 

    *ถ้ามีบรรณาธิการหนึ่งคน ให้เปลี่ยนจาก (Eds.) เป็น (Ed.) 
 
 
 



 

2. วารสาร (Journals) 
ชื่อผู้ประพันธ์บทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่), เลขหน้า. 
 

ตัวอย่าง 
พัชตราภรณ์ เสรีคชวงศ์ และกนกพร สังขรักษ์. (2557). การผลิตไบโอดีเซลและเอทานอลจากกากมะพร้าวหลัง

การค้ัน. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 17(3) (พิเศษ), 103-110. 
Matsumoto, H. & Fukui, Y. (2001). A simple method for diatom detection in drowning. Forensic 

Science International, 60, 91-95. 
Lima, C.S.S., Conceição, M.M., Silva, F.L.H., Lima, E.E., Conrado, L.S. & Leão D.A.S. (2013). 

Characterization of acid hydrolysis of sisal. Applied Energy, 102, 254-259. 

3. เอกสารที่ไม่ระบุชื่อผู้ประพันธ์ แต่ระบุชื่อหน่วยงาน 
ชื่อหน่วยงาน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์. 

 

ตัวอย่าง 
กรมทรัพยากรธรณี. (2551). เศรษฐธรณีวิทยา. กรุงเทพฯ: กระทรวงอุตสาหกรรม. 
Ministry of Education. (1998). Education Statistics in Brief. Bangkok: Office of the Permanent 

Secretary. 
 
4. รายงาน (Reports) หรือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ตัวอย่าง 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). รายงานการสัมมนาทางวิชาการสู่เส้นทางการปฏิรูป

การศึกษาไทยครั้งที่ 4 ศตวรรษใหม่อุดมศึกษาไทย: บทเรียนจากการปฏิรูปอุดมศึกษานานาชาติ . 
กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 

นพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2560). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การติดตามตรวจสอบสาหร่ายที่สร้างสารพิษสีเขียว
แกมน้ำเงินและสารพิษไมโครซิสตินในหนองหาร จังหวัดสกลนคร . สกลนคร: คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

 
5. วิทยานิพนธ์ (Thesis) หรือโครงการวิจัย (เพ่ือสำเร็จการศึกษา) 
ชื ่อผู ้ประพันธ์. (ปีที ่พิมพ์).  ชื ่อวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย . วิทยานิพนธ์ปริญญาหรือโครงการวิจัย…. 

สาขาวิชา…… คณะ…… สถาบัน. 
 

 

ตัวอย่าง 
ศิรินันท์ พ่วงพี. (2559). การผลิตไบโอเอทานอลจากน้ำหวานจากด้วยกระบวนการแบบกะ . วิทยานิพนธ์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
ศยามล พูลทองคำ. (2545). การศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านในอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์วิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
สายสุนีย์ สุขเสมอ และปรีดา โชติสกุล. (2558). ความหลากหลายของพืชสมุนไพรในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร ปี 2557. โครงการวิจัยทางชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

 



 

6. ข่าว (News) 
ตัวอย่าง 
“น้ำดื่มสมุนไพร รักษาโรคภูมิแพ้”. (2552).  มติชน. 14 พฤศจิกายน 2552. หน้า 3. 

 
7. ข้อมูลจาก Web site 
ชื่อผู้ประพันธ์หรือชื่อหน่วยงาน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ วันเดือนปีที่ค้น, จาก URL. 
 

ตัวอย่าง 
กรมควบคุมมลพิษ. (2547). มลพิษทางอากาศในภาคเหนือตอนบน . ค้นเมื ่อ 29 สิงหาคม 2547, จาก 

http://www.pcd.go.th/work/fre43987.htm 
สุรนันท์ น้อยมณี. (2542). ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการคุกคามของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น. ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2548, จาก 

http://www.digital.eng.com/ed2056/tsdlt.htm 
Goodstein, C. (1998). Environmental Hazards: Marine Pollution. Retrieved June 2, 2005, from 

http.//www.cc/gatech.cdu/fce/c2000/pubs/mm96.htm 
 

(ในการอ้างอิงแบบนี้ ถ้าไม่มีปีที่พิมพ์ในเอกสารให้ใส่ปีที่ค้นคว้า และในส่วนของ URL ถ้าคัดลอก URL แล้วมี
เครื่องหมาย . ให้คงเครื่องหมายไว้ แต่ถ้าใน URL ไม่มีเครื่องหมาย . ไม่ต้องเติม . ต่อท้าย) 
 
8. สัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์. (วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์). สัมภาษณ.์ ตำแหน่ง. หน่วยงานที่สังกัดหรือที่อยู่. 

 
 

ตัวอย่าง 
ชนินทร์ วะสีนนท์. (2 มกราคม 2559). สัมภาษณ์. อธิการบดี. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
ยุวดี พีรพรพิศาล. (19 พฤษภาคม 2559). สัมภาษณ์. อาจารย์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 
9. บทความท่ีนำเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference papers) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) 
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อหัวข้อการประชุมหรือบรรณาธิการ (ถ้ามี). ใน ชื่อการประชุม. (หน้า 

- ). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์หรือสถานที่จัดการประชุม. 
 

ตัวอย่าง 
อดุลย์ พัฒนภักดี, วิทยา พันธ์เจริญศิลป์ และเผชิญ จันทร์สา. (2561). กระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้

เครื่องดูดความชื้นความดันตํ่า. วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือประเทศไทย 4.0 (Research and Innovations 
for Thailand 4.0). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 
(หน้า 2461-2467). ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

Sotthisawad, K., Siripru, S. & Poprom, K. (2019). Effect of Acid-Alkaline Pretreatment on Reducing 
Sugar Yield and Lignocellulosic Compositions of Rice (Oryza sativa L.) Residues. The 6th 
International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2 0 1 9 ) 

Proceedings (pp. 39-43). Mahasarakham: Mahasarakham University. Doi: 
10.14457/MSU.res. 2019.8 

 


