แบบ วจ48004

(ตัวอยางปกนอก และ ปกใน)

1.25 นิ้ว

รายงานการวิจัย

ตัวเขมขนาด 22 พอยท

การพัฒนารูปแบบสารสนเทศงานวิจยั และงานบริการวิชาการ
The Development Research and
Academic Service Model
ตัวเขมขนาด 20 พอยท

รมิดา บุญธนกิจและคณะ
สาขาสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ประจําปงบประมาณ 2556
1 นิว้

หมายเหตุ รูปแบบตัวอักษร AngsanaUPC หรือ CordiaUPC ทั้งหมดและใชตัวอักษรขนาดที่
กําหนดใหในตัวอยาง
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1.25 นิ้ว

ตัวเขมขนาด 16 พอยท

รหัสโครงการสัญญา

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

ตัวเขมขนาด 22 พอยท

การพัฒนารูปแบบสารสนเทศงานวิจยั และงานบริการวิชาการ
The Development Research and
Academic Service Model
ตัวเขมขนาด 18 พอยท

(ใหใสชื่อผูรวมวิจัยดวย ถามี)
รมิดา บุญธนกิจ
สาขาสารสนเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รัดดา มีทา
สาขาสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตัวเขมขนาด 18 พอยท

ทุนอุดหนุนโดย สํานักงานบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ/งบประมาณ
แผนดินทีพ่ ิจารณาจากโดยผานความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
ประจําปงบประมาณ 2556
1 นิ้ว
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สันปกรายงานการวิจัย
2 นิว

1 นิ้ว

รายงานวิจัย****ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)****ชื่อนักวิจัย

ตัวปกติขนาด 16 พอยท

การตั้งคากระดาษเนื้อหารายงานการวิจัย
กระดาษพิมพขนาด A4
ตั้งระยะขอบ ดังนี้
บน : 1.5 นิ้ว ลาง : 1 นิ้ว
ซาย : 1.5 นิ้ว ขวา : 1 นิ้ว

ป พ.ศ.........

ใชตามปงบประมาณที่ไดรับ
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0.75นิว

(*ก*)

ชื่องานวิจัย
ผูวิจัย
ผูรวมวิจัย/ที่ปรึกษา
สาขาวิชา

0.5 นิว

ตัวปกติขนาด 16 พอยท

การพัฒนารูปแบบสารสนเทศงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
The Development Research and Academic Service Model
รมิดา บุญธนกิจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พณณา ตั้งวรรณวิทย
ตัวเขมขนาด 18 พอยท
สารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ*** ปเสร็จวิจัย***2557
2 บรรทัด ตัวปกติขนาด 16 พอยท

ตัวเขมขนาด 20 พอยท
1 ซม. (ตั้งแท็บที่ 1 ซม.)

1.5 นิ้ว

บทคัดยอ
2 บรรทัด ตัวปกติขนาด 16 พอยท

งานวิจัยนี้นําเสนอการการพัฒนารู ปแบบสารสนเทศงานวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยมี
วัตถุประสงค 3 ประการไดแก 1) ………….2) ............................................. และ 3) .........................
วิธีก ารดําเนินการวิจัยนี้แบ งออกเปน 2 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) การสังเคราะห และการ
ประเมินผลรูปแบบไดแก การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสังเคราะหรูปแบบ และการ
ตรวจสอบความถูกตองรูปแบบ และ 2) การพัฒนาระบบ ไดแก การวิเคราะหระบบ การออกแบบ
ระบบ การพัฒนาระบบ และประเมินผลการวิเคราะหขอมูล
กลุมตัวอยางที่ใชประเมินความพึงพอใจประกอบดวย อาจารย นักวิจัย นักศึกษาและผูใชทั่วไป
ในปการศึกษา 1/2554 สําหรั บการวิเคราะหขอมู ลทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลลัพธของงานวิจัยนี้ประกอบดวย ระบบระบบฐานขอมูลการวิจัย (Research Database :
RDB) ระบบฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ (Curriculum Vitas Database : CVDB) ระบบฐานขอมูลบริการ
วิชาการ (Academic Service Database : ASDB) ภายหลังการทดลองใชระบบที่พัฒนาขึ้นอยูใน
ระดับมาก ( x = 4.06, SD = 0.97) ซึ่งมีความสอดคลองกับขอสมมติฐานทางการวิจัยที่วางไว
คําสําคัญ : งานวิจัย, งานบริการวิชาการ

1 นิ้ว
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(*ข*)
ตัวเขมขนาด 20 พอยท
1 ซม.

กิตติกรรมประกาศ

< เวน 1 บรรทัด ขนาด 20 พอยท >
รายงานการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยคําแนะนําตาง ๆ จากคณาจารยในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ และความรวมมือชวยเหลืออยางดียิ่งจากบุคคลหลายฝาย ที่สละเวลาใหคําแนะนํา
คําปรึกษา รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้
ผูวิจัยขอบพระคุณ .............................................................. เปนอยางสูง ที่ไดใหความกรุณา ให
คําปรึ ก ษาแนะนํา ให แก ผู วิจั ย จึ ง ขอขอบพระคุณ สถาบั นวิจั ยและพั ฒ นา มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ
เพชรบูรณที่ไดใหทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้มา ณ ที่นี้ดวย
เวน 2 บรรทัด ตัวปกติขนาด 16 พอยท

รมิดา บุญธนกิจและคณะ
18 สิงหาคม 2557
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(*ค*)

สารบัญ

ตัวเขมขนาด 20 พอยท

ตัวเลขหลักหนวยตรง
สระ า

< เวน 1 บรรทัด ขนาด 20 พอยท>
หนา
บทคัดยอภาษาไทย............................................................................................................................ ก
บทคัดยอภาษาอังกฤษ....................................................................................................................... ข
กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ค
สารบัญตาราง .................................................................................................................................... จ
สารบัญรูป ......................................................................................................................................... ฉ
บทที*่ 1 บทนํา............................................................................................................................ 1
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา.............................................................. 1
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย .................................................................................... 2
1.3 สมมติฐานการวิจัย .............................................................................................. 2
ตั้งแท็บไปที่ 2 ซม.
1.4 ระเบียบวิธีวจิ ัย.................................................................................................... 3
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ................................................................................................ 3
ตั้งแท็บไปที่ 3 ซม.
1.6 ประโยชนของการวิจัย ........................................................................................
4
บทที*่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ..................................................................................... 5
2.1 ........................................................................................................................... 5
2.2 ........................................................................................................................... 7
2.3 ........................................................................................................................... 8
2.4 ........................................................................................................................... 9
2.5 ......................................................................................................................... 10
2.6 ......................................................................................................................... 13
บทที*่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย.................................................................................................. 20
3.1 ......................................................................................................................... 20
3.2 ......................................................................................................................... 26
3.3 ......................................................................................................................... 26
3.4 ......................................................................................................................... 28

54
(*ง*)

สารบัญ (ตอ)
< เวน 1 บรรทัด ขนาด 20 พอยท >
หนา
บทที*่ 4 ผลการวิจัย.................................................................................................................. 35
4.1 ......................................................................................................................... 36
4.2 ......................................................................................................................... 39
บทที*่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ........................................................................ 50
5.1 สรุปผลการวิจัย................................................................................................. 50
5.1 อภิปรายผล....................................................................................................... 50
5.2 ขอเสนอแนะ..................................................................................................... 50
บรรณานุกรม................................................................................................................................... 55
ภาคผนวก........................................................................................................................................ 58
ภาคผนวก ก (ชื่อเรื่องของภาคผนวก ก) ...................................................................... 59
ภาคผนวก ข (ชื่อเรื่องของภาคผนวก ข) ...................................................................... 65
ประวัติคณะผูวิจัย.......................................................................................................................... 110

55
(*จ*)
ตัวปกติขนาด 16 พอยท

ตัวเขมขนาด 20 พอยท

สารบัญตาราง
< เวน 1 บรรทัดขนาด 20 พอยท >

ตารางที่
หนา
4.1 คุณลักษณะสําคัญของงานวิจัย...................................................................................... 9
4.2 ................................................................................................................................... 10
4.3 ................................................................................................................................... 15
4.45 ................................................................................................................................. 125
4.101 ................................................................................................................................. 220
ตั้งแท็บที่ 2 ซม.
ตั้งแท็บที่ 1 ซม.
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(*ฉ*)
ตัวปกติขนาด 16 พอยท

สารบัญรูป

ตัวเขมขนาด 20 พอยท

< เวน 1 บรรทัดขนาด 20 พอยท >
รูปที่

หนา
2.1 ผลของฮิสโตแกรม 5 แพทเทิรนของบุคคลคนเดียวกัน .................................................. 9
2.2 ................................................................................................................................... 29
3.1 ................................................................................................................................. 159
4.30 ................................................................................................................................. 209
4.100 ................................................................................................................................. 250
ก-1 ................................................................................................................................. 300
ข-1 .................................................................................................................................
310
ตั้งแท็บที่ 1 ซม.
ตั้งแท็บที่ 2 ซม.

หมายเหตุ
การเขียนสารบัญรูปในภาคผนวก ใหใสหมายเลขดวย เชน ภาคผนวก ก ก็ให เปน
รูปที่ ก-1 แสดงหนาจอของการติดตั้งโปรแกรม, รูปที่ ก-2 หากเปนภาคผนวก ข ก็จะได รูปที่ ข-1
เปนตน
ภาคผนวกจะไมใสหมายเลขหนา แตเวลาเขียนทีส่ ารบัญรูปใหใสหมายเลขหนาดวย
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1.5 นิ้ว

ตัวเขมขนาด 20 พอยท
1 ซม. ตั้งแท็บไวที่ 1 ซม.

1.5 นิ้ว

บทที่ 1
บทนํา

0.75 นิ้ว

เลขหน้า

0.5 นิ้ว

ตัวเขมขนาด 20 พอยท

< เวน 1 บรรทัด ขนาด 20 พอยท >
ตัวเขมขนาด 16 พอยท
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
(กลาวถึงความเปนมา และความสําคัญของเรื่องและประเด็นสําคัญทีจ่ ะศึกษา โดยเขียนให
กะทัดรัดชัดเจน)
< เวน 1 บรรทัด ตัวปกติขนาด 16 พอยท> ตัวปกติขนาด 16 พอยท
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
(กลาวถึงความมุง หมายและวัตถุประสงคของการศึกษา วาที่จะตองการพิสูจนเรือ่ งอะไร หรือ
ตองการที่จะรูเรื่องอะไร)
< เวน 1 บรรทัด ตัวปกติขนาด 16 พอยท>
1.3 วิธีการดําเนินการวิจัย
(กลาวถึง ขอบขายเกี่ยวกับปรากฏการณบุคคลหรืออาคาร สถานที่ และชวงเวลาที่เกี่ยวของ)
.
.
.

1 นิ้ว

1 นิ้ว
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1
2

3

4

5

(ตัวอยางการพิมพหัวขอและยอหนาของแตละหัวขอ)
ขอบเขตการศึกษา
1.1 ขอบเขตทั่วไป
1.1.1 ขอบเขตการทําการใชงาน
1.1.2 ขอบเขตการทําการทดลอง
การเวนวรรคบรรทัดพิมพคําวา “หนา” ชิดขวาสวนเลขหนาใหพิมพชิดขวา
( ตัวอยางการพิมพหัวขอยอยลําดับที่ 3 ตั้งแตหัวขอยอยลําดับที่ 3 เปนตนไประยะหางใหใช ** )
1.1.2.1 หัวขอยอย
การเวนวรรคบรรทัดพิมพคําวา “หนา” ชิดขวาสวนเลขหนาใหพิมพชิดขวา
( ตัวอยางการพิมพหัวขอยอยลําดับที่ 4 )
1) หัวขอยอย
การเวนวรรคบรรทัดพิมพคําวา “หนา” ชิดขวาสวนเลขหนาใหพิมพ
ชิดขวา (ตัวอยางการพิมพหัวขอยอยลําดับที่ 5)
- หัวขอยอย
การเวนวรรคบรรทัดพิมพคําวา “ หนา” ชิดขวาสวนเลขหนาให
พิมพชิดขวา (ตัวอยางการพิมพหัวขอยอยลําดับที่ 6)
หมายเหตุ
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5

ตั้งแท็บไปที่ 1 ซม.
ตั้งแท็บไปที่ 2.3 ซม.
ตั้งแท็บไปที่ 3.8 ซม.
ตั้งแท็บไปที่ 4.5 ซม.
ตั้งแท็บไปที่ 5 ซม.
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(ตัวอยางการจัดวางตาราง)
…………………………………………………………………….( เนื้อความที่บรรยายมากอน)…..
(เวน 1 บรรทัด ขนาด16 พอยท)
ตารางที่ 2-1 คุณลักษณะสําคัญของงานวิจัย
ประเด็น
การวิจัยแบบดั้งเดิม
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เปรียบเทียบ
รูปแบบ
เปนพิมพเขียวที่กําหนดให
เนนกระบวนการที่ป รั บ เปลี่ ยนไดตาม
สถานการณ
อุดมการณ/ปรัชญา เนนกลุม คนชั้นสูง
เน น กลุ ม คนที่ ด อ ยโอกาสในสั ง คม
คนชายขอบ
จุดมุงหมาย
ไมผูกพัน ทํ าใหไดขอ มูลเพื่อตอบ มีพันธกรณีระหวางนักวิจัยกับชาวบานที่
ปญหาการวิจัย
จะรวมกันเพื่อสิทธิของมนุษย
กรอบการวิจัย
กําหนดโดยนักวิจัยองคกร
กําหนดโดยประชาชนในพื้นที่
จุดเนน
วัตถุ เนนการสรางสิ่งของ
คน เริ่มที่คนเปนหลัก ทําใหคนมีคุณคา
สรางความภาคภูมิใจและกําลังใจ
เปาหมาย
กําหนดไวลวงหนา
ปรั บ เปลี่ ย นตามความต อ งการของ
ทองถิ่นตามเงื่อนไขความเหมาะสม
ยุทธวิธี
เนนการวางแผนที่อางวาชาวบาน เ น น ก า ร มี ส ว น ร ว ม เ ชื่ อ มั่ น ใ น
ไมสามารถวางแผนเองได
ความสามารถในการเรียนรูของคน
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ตารางที่ 2-1 (ตอ)
ประเด็น
เปรียบเทียบ
มองชาวบาน
ผลลัพธ

การวิจัยแบบดั้งเดิม
เปนผูรบั ประโยชนจาก
ความสําเร็จของโครงการวิจัย
เนนวัตถุที่เปนผลิตผลของ
โครงการ เชน รั้ว ถนน อาคาร
เปนตน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เปนผูทําประโยชน เปนผูล งมือกระทํา
โครงการสําเร็จ และมีสวนรวม
ไมเนนวัตถุ แตเนนความสามารถของ
ชุมชน เนนการเรียนรู ความพอใจ
ความหลากหลาย กําลังใจและแรงใจ
ของประชาชน

(พันธุทิพย, 2545)
(เวน 1 บรรทัด ขนาดตัว16 พอยท)
(เนื้อความตอไป)……………………………………….................................………………………………………………
………………………………………….............................................................................................……………..
(ตัวอยางการจัดวางรูป)
……………………………………………………… (เนื้อความที่บรรยายมากอน)……………..
(เวน 1 บรรทัด ตัวปกติขนาด 16 พอยท)

รูปที่ 3-2 แสดงการออกแบบตัวละคร
(เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 พอยท)
……………………………………………………………………............................……………………………………
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การอางอิงและการเขียนบรรณานุกรม
5.1 การเขียนอางอิง
******การอางอิงใหระบุนามผูแตง และปที่พิมพ และอาจระบุเลขหนาของเอกสารที่อางอิงตอจากปที่
พิมพ โดยคั่นดวยเครื่องหมายทวิภาค (:)
การระบุ นามผู แ ตง หากเป นเอกสารภาษาไทยให ใช ชื่ อ และชื่อ นามสกุ ล หากเป น ภาษา
ตางประเทศใหใชเฉพาะชื่อสกุล
รูปแบบการอางอิง อาจแตกตางจากรูปประโยค ที่เขียนขึ้นคืออาจอยูตนหรือทายประโยค
ก็ได
ตัวอยาง** (ผูแตงอยูตนประโยค)
สุทธิลักษณ**อําพันวงศ**(2524*:*25)*อธิบายความหมายของสารนิเทศวาหมายถึง ความรู
ขาวสารและขอสนเทศตางๆ ..............................
Good**(1973*:*112)*ไดใหความหมายของความผูกพันคือความรูสึกของบุคคลที่แสดงถึง
ความรักความเอาใจใส..............................
ตัวอยาง**(ผูแตงอยูทายประโยค)
ผูบริหารตองมีความสามารถในการบริหารคนเพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน
ที่ตอบสนอง และสอดคลองกับการประสานงานสัมพันธอยางดีอันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค
การรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ (อุทัย**บุญประเสริฐ.**2531*:*1)
ในการอางอิงอาจมีกรณีแตกตางกันดังตอไปนี้
5.1.1**ผูแตงคนเดียว
มยุร*ี *ชัยสวัสดิ*์ *(2538*:*86)* ..............................
Heyes**(1964)* ..............................
5.1.2**ผูแตง 2 คน
ประหยัด**จันทรชมภู*และ*ประสพสันต**อักษรมัต**(2518*:*24)*...
Macauluy*and*Berkowitz**(1978*:*4)* ..............................
5.1.3**ผูแตงมากกวา 2 คน
สนานจิตร**สุคนธทรัพย**อุทัย**บุญประเสริฐ*และ*เอกชัย** กี่สุพันธ**(2532*
:*21-25)
Bradley,*Soo*and*Brown**(1983 *: *23-25)* ..............................
5.1.4**ผูแตงที่เปนมหาวิทยาลัย องคกร นิติบุคคล หรือหนวยงาน
....จากการประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา**(กรมอาชีวศึกษา.**
2531) ในเรื่อง “ความตองการกําลังคน”
....ตลอดจนทรัพยสิน แลวเราเรียกสภาวะดังกลาวนั้นวา “อากาศเสีย” หรือเกิด
ภาวะมลพิษทางอากาศ (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม.**2539*:*118)
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5.1.5**กรณีที่มีเอกสารมากกวาหนึ่งชื่อเรื่อง โดยผูแตงคนเดียวกันและพิมพปเดียวกันควร
กําหนดอักษร ก ข ค ....กํากับไวที่ป พ.ศ. ดวย สําหรับเอกสารภาษาไทย และอักษร a b c ...สําหรับ
ภาษาตางประเทศ
สุทัศน**ยกสาน**(2529ก)* ..............................
Heyes**(1964c)* ..............................
5.1.6**กรณีที่มีการอางอิงในเรื่องเดียวกันจากเอกสารมากกวาหนึ่งรายการ ใหใชอางอิงใน
แบบตามทายประโยคโดยเรียงตามลําดับของปที่พิมพ
....(เยาวนุช**แสงยนต**2525ข*;*สุพาดา อินทรานุกูล.**2525)
....(Kartner*1973*;*Kartner*and*Russel.**1975)
5.1.7**กรณีที่ไมปรากฏผูแตง ใหใช นิรนาม หรือ Anonymous
5.1.8**ขอความที่ยกมาอางอิงตามตนฉบับเดิมถามีความยาวเกินกวา 3 บรรทัด ใหพิมพ
แยกจากเนื้อหาของเรื่องโดยระยะหางระหวางบรรทัดขอความของผูเขียนกับบรรทัดขอความที่ยกมา
อางอิง เทากับ 1 บรรทัดพิมพ สวนริมกระดาษทั้ง 2 ขาง พิมพดานซายและดานขวาใหรนเขามาจาก
แนวพิ ม พ ป กติ 8 ชว งตั ว อั ก ษร แล ว ตามด วยแหล ง ที่ ม าระบบนาม-ป ใส ไ ว ในวงเล็ บ ไม ต อ งใส
เครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) ถามีการละขอความบางตอน ตองใสเครื่องหมายมหัพภาคไว 3 จุด (…)
… บุ ค ลากรในองค. การนั้น เป น หั ว ใจขององค ก าร เป นตั วสํ า คัญ ที่ จ ะทํ า ให
องคการดําเนินไปได ดังที่สมยศ นาวีการ ไดกลาววา
(1 บรรทัดพิมพ)
ความขัดแยงภายในองคกรการจะถูกออกแบบหรือดําเนินการอยางไรก็ตาม ความขัดแยงยัง
มีผลดีและผลเสีย ผลดีคือความขัดแยงนําไปสูการคนหาผลลัพธที่ดีทําใหองคกรการดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แตถามีมากไปสามารถทําให เกิดผลเสียกับบุคลากรในหนวยงาน และ
ขัดขวางความสําเร็จของเปาหมายของ องคการได (สมยศ**นาวีการ.**2530*:*15)
5.1.9**สื่อสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส เชน CD-ROM, Internet ใหใชวิธีการอางอิงตามที่กลาว
มาแลวขางตน (ขอมูลที่จะนํามาใชอางอิงได จะตองมีชื่อผูเขียน)
5.2 การพิมพบรรณานุกรม
บรรณานุกรมเปนสวนประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งในการเขียนตําราหรือเอกสารวิชาการทุกชนิด
เพราะเปนการระบุถึงหนังสือและเอกสารตาง ๆ ตลอดจนแหลงคนควาที่ผูจัดทําโครงงานคนความา
ทั้งหมด
5.2.1**หลักเกณฑการเขียนบรรณานุกรม
5.2.1.1**ใหพิมพคําวา “บรรณานุกรม” ไวกลางหนากระดาษ ดวยตัวเขมขนาด 20
พอยท
5.2.1.2**ใหเขียนรายการที่ใชอางอิงทั้งหมดไวดวยกันโดยเรียงลําดับตามอักษรแรก
ของรายการที่อางอิง โดยยึดวิธีการเรียงลําดับอักษรตามพจนานุกรม
5.2.1.3**ใหเรียงลําดับรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไวกอนแลวจึงตามดวยรายการ
บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ
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5.2.1..4**เริ่ ม พิ ม พ ร ายการบรรณานุ ก รมชิด ของหน ากระดาษด า นซ า ยถา พิ ม พ
ไมหมด ในหนึ่งบรรทัดใหขึ้นบรรทัดใหมโดยยอหนาเวนระยะ 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว) ถาไมจบใน
2 บรรทั ด ขึ้นบรรทั ดที่ 3-4 ให ตรงบรรทั ด ที่ 2 จนจบรายการ เมื่ อ เริ่ ม รายการใหม ให ชิ ด
ขอบกระดาษดานซายเชนเดิม โดยไมตองเวนบรรทัด
5.2.1.5**ในกรณีที่มีแหลงคนควาหลายแหลง และหลายชนิด ใหแบงแบบของแหลง
อางอิ ง และจัดเรียงการอางอิง ตามลํ าดับ คือ หนังสื อ บทความในวารสาร วารสาร หนัง สื อพิ ม พ
สารานุกรม วิทยานิพนธ จุลสาร เอกสารอัดสําเนา การสัมภาษณ และอินเตอรเน็ต
5.2.1.6**ถาแหลงขอมูลไมระบุปที่พิมพ ใหระบุ ม.ป.ป. หรือ n.d. แลวแตกรณี
5.2.1.7**ถาแหลงขอมูลไมระบุสถานที่พิมพ ใหระบุ ม.ป.ท. หรือ n.p. แลวแตกรณี
5.2.2**วิธีลงรายการบรรณานุกรม
5.2.2.1**ผูแตง
1)**ชื่อผูแตง ไมตองใชคํานําหนานาม เชน นาย นาง นางสาว ดร.
ศ. นายแพทย
2)**รายการอ างอิ ง ที่ เ ป นภาษาไทย ชื่ อ ผู แต ง ให ใช ชื่อ ตัว และตามดว ย
ชื่อสกุล
3)**รายการอ า งอิ ง ที่ เ ป นภาษาอั ง กฤษ ชื่ อ ผู แตง ให ใช ชื่อ สกุ ล นํา หน า
ชื่อตัวโดยคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาคตามดวยอักษรยอของชื่อแรก และชื่อกลางตามลําดับ
4)**ผู แ ตง ที่ มี ฐ านั นดรศั ก ดิ์ บรรดาศัก ดิ์ หรื อ ยศ ให ใช ชื่อ ตั ว ชื่อ สกุ ล
ตามดวยเครื่องหมายจุลภาคและฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ หรือยศ
5)**ผูแตงที่มีสมณศักดิ์ ใหใชชื่อตามที่ปรากฏในเอกสาร
6) **ถามีผู แตง 2 คน ใหใชชื่อผู แตง แรก ตามดวยคําวา “และ” หรื อ
“and” ในภาษาอังกฤษคั่นระหวางชื่อผูแตงทั้ง 2 คน
7) **ถามีผูแตงมากกวา 2 คนขึ้นไป ใหใสชื่อผูแตงคนแรก และใชคําวา
“และคณะ” และใช “et.al” ในภาษาอังกฤษแทนผูแตงคนอื่น ๆ ทั้งหมด
8) **ผูแตงที่ใชนามแฝง ใหใชนามแฝงที่ปรากฏในเอกสาร
9) **เอกสารแปล ใหใสชื่อผูแตงกอน สวนชื่อผูแปลใหใสไวหลังชื่อเรื่องนํา
ดวยคําวา “แปลจากเรื่อง………โดย……….” หรือ “translated from----by---” หรือ “แปลโดย”
“translated by” หรือ “แปลและเรียบเรียงโดย---” ในกรณีไมทราบชื่อเรื่องเดิม
10) *เอกสารอางอิงของหนวยงาน เชน กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ใหใส
ชื่อหนวยงานนั้นๆ เปนผูแตง ในกรณีเอกสารที่ออกในนามหนวยงานระดับกรมหรือหนวยงานยอยไป
กวากรมและสังกัดอยูในกรมนั้นๆ แมวาจะปรากฏชื่อกระทรวงอยู ใหใชชื่อกรมเปนผูแตง สวนชื่อของ
หนวยงานยอยใหไวในสวนของผูพิมพ
11) *เอกสารที่ มี เ ฉพาะชื่ อ บรรณาธิ ก าร(editor) หรื อ ผู ร วบรวม
(compiler) ให ใชชื่อ ผู แต ง คั่นด วยเครื่ อ งหมายจุ ล ภาค ตามดวยคําวา “บรรณาธิ ก าร” หรื อ
“ผู ร วบรวม” สํ าหรั บ เอกสารภาษาไทยและ “editor” หรื อ “compiler” สํ า หรั บ เอกสาร
ภาษาอังกฤษไวหลังรายการผูแตง
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12) *เอกสารอางอิ งที่ ไม ป รากฏชื่อ ผู แตง หรือ รายงานการประชุม ทาง
วิชาการใหใชชื่อเรื่องของเอกสารนั้นลงเปนรายการแรก
5.2.2.2**ชื่อบทความ
1) **ใหใชชื่อตามที่ปรากฏในเอกสาร อยูในเครื่องหมาย “อัญประกาศ”
2) **ชื่อภาษาอั งกฤษให เขียนอัก ษรตัวแรกของทุ ก ๆ คํา ดวยตัวอัก ษร
ตัวพิมพใหญ ยกเวน บุพบท สันธาน และคํานําหนานาม เวนแตจะเปนคําแรก
3) **กรณีที่มีชื่อวิทยาศาสตร เชน ชื่อพืช สัตว ที่เปนภาษาลาติน แทรกอยู
ใหใช**ตัวเอียง**หรือขีดเสนใตชื่อเฉพาะนั้น
5.2.2.3**ชื่อหนังสือหรือวารสาร
1) **ชื่อหนังสือหรือวารสารให**ขีดเสนใต** หรือพิมพตัวเขม **หรือ
ตัวเอียง (อยางใดอยางหนึ่ง)
2) **ชื่อวารสารตางประเทศอาจใชชื่อยอที่ถูกตองของวารสารนั้น ๆ ได
3) **ชื่อหนัง สือที่ พิม พเป นชุด ถาอางเลมเดียวให ลงเฉพาะเลม นั้น เชน
เลม 3 ถาอ างมากกวา 1 เล มแตไม ตอ เนื่อ งกั นใหใส เครื่อ งหมายของแตละเล มโดยมี จุล ภาคคั่น
เชน เลม 1,3,5 หรือ Vol. 1,3,5 แตถาอางทุกเลมในชุดนั้น ใหใสจํานวนเลมทั้งหมดเชน 5 เลม หรือ
5 Vol. ใหขีดเสนใตหรือพิมพตัวเขมหรือตัวเอียง (อยางใดอยางหนึ่ง) ตอเนื่องจากชื่อหนังสือ
5.2.2.4** ครั้งที่พิมพ
1)**การพิมพครั้งที่ 1 หรือเปนการพิมพครั้งแรกไมตองระบุใน
บรรณานุกรม
2)**ใหระบุรายการครั้งที่พิมพสําหรับครั้งที่ 2 ขึ้นไป ตามที่ปรากฏในสิ่งที่
พิมพนั้นๆ เชน พิมพครั้งที่ 2. แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ปรับปรุงแกไข. หรือ 2nd , ed. 2nd , rev.ed.
เปนตน
5.2.2.5** สถานที่พิมพและสํานักพิมพ
1)**เอกสารอ างอิ ง ภาษาไทยให ล งชื่ อ จั ง หวั ดเป นเมื อ งที่ พิ ม พ สํ า หรั บ
กรุงเทพมหานคร ใหใชคําวา “กรุงเทพฯ”
2)**ถาสํ านัก พิ ม พ มี สํ า นัก งานตั้ง อยู ห ลายเมื อ ง และชื่อ เมื อ งเหล านั้ น
ปรากฏอยูในเอกสารใหใชชื่อเมืองแรกที่ปรากฏเปนสถานที่พิมพ
3)**ให ล งชื่ อ สํ า นั ก พิ ม พ โ ดยไม ต อ งใส คํ า ว า “สํ า นั ก พิ ม พ ” **
“บริษัท---จํากัด” ** “Publisher”, ** “Co--Inc.”, ** “Co.,Ltd.” **เชนสํานักพิมพดอกหญาให
ลงวา** “ดอกหญา” บริษัทประชาชาง ใหลงวา “ประชาชาง”
4)**เอกสารสิ่งพิมพไมปรากฏชื่อสํานักพิมพ ใหลงโรงพิมพโดยใสคําวา โรง
พิมพไวดวย
5)**สํานักพิมพที่เปนสมาคม มหาวิทยาลัย ใหระบุชื่อเต็ม เชน สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
6)**ผูพิมพเปนหนวยงานในภาครัฐและเอกชนใหใชชื่อหนวยงานนั้นเปน
สํานักพิมพแทน
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7)**ไม ป รากฏชื่ อ ผู รั บ ผิ ด ชอบในการพิ ม พ ให ร ะบุ **ม.ป.ท.**
(ไมปรากฏที่พิมพ) ** และ n.p. (no place of publishing) ในภาษาอังกฤษ
5.2.2.6** ปที่พิมพ
1)**ใหลงปที่พิมพตามที่ปรากฏในเอกสารดวยเลขอารบิค
2)**ถาไมปรากฏปที่พิมพของเอกสารนั้นใหระบุ ม.ป.ท. (ไมปรากฏป ที่
พิมพ) และ n.d.(no date) ในภาษาอังกฤษ
5.2.3**ตัวอยางรูปแบบการพิมพบรรณานุกรม มีขอกําหนดในการอางอิง ดังนี้
5.2.3.1**ตัวแปรในรายการตาง ๆ เชน ผู แตง วัน เดือ น ป สํ านัก พิ ม พ ใชรู ป แบบ
ตัวปกติ
5.2.3.2**ตัวแปรในรายการตาง ๆ ที่ตองพิมพดวยตัวเขม ใชรูปแบบ ตัวเขม
5.2.3.3**สํ าหรั บ คําที่ ตอ งพิ ม พ ดวยคําๆนั้น เชนคําวา ผู แปล ใน โดย ใชรู ป แบบ
ตัวปกติ
5.2.3.4**ระยะวาง 1 ตัวอักษรพิมพ แทนดวยเครื่องหมาย *
5.2.3.5**ในกรณีที่พิมพบรรทัดเดียวไมพอใหพิมพ บรรทัดที่ 2 โดยยอหนาเวนระยะ
1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว)
5.2.3.6**เครื่องหมายอื่น เชน . , “ ” : - [ ] ใหพิมพตามเครื่องหมายที่ระบุ
5.3.1**แหลงอางอิงประเภทหนังสือ
รูปแบบ
ผูแตง.**ชื่อหนังสือ.**เลมที.่ (ถามี)**ครั้งที่พมิ พ.(ถามี)**เมืองหรือสถานทีพ่ ิมพ*:*
*******สํานักพิมพ,*ป พ.ศ. ที่พิมพ.
ตัวอยาง
ผูแตงคนเดียว
เกษม จั น ทร แ ก ว .
การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม.
กรุ ง เทพฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537.
ทักษิณา สวนานนท. การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน. กรุงเทพฯ : ไฮพรินติ้ง, 2537.
สมพงษ เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2519.
Summer, M. Computer : Concept and Uses. 2nd ed. New York : McGraw-Hill, 1990.
ผูแตง 2 คน
ทัศนีย ชังเทศ และสมภพ ถาวรยิ่ง. การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ *มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2530.
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ศรีสกุล วรจันทรา และรณชัย สิทธิไกรพงษ. โภชนาศาสตรสัตว. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร,
**2539.
Gilbert, A. and Gnglir, J. Cities Poverty and Development Urbanization in the
Third World. London : Oxford University Press, 1982.
Little, T.M. and Hill, F.T. Agricultural Experimentation Design and Analysis.
New York : John Wiley and Sons, 1978.
ผูแตงมากกวา 2 คน
มัล ลิก า บุนนาค และคณะ. ทัศนคติข องวงการธุรกิจที่มีตอมหาวิทยาลัย การศึกษาดานธุ รกิจ.
กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2519.
Jackson, M.H. et. Al. Environmental health Reference Book. Oxford : ButterworthHeineman, 1991.
5.3.2**แหลงอางอิงประเภทหนังสือแปล
รูปแบบ
ผูแตง.**ชื่อหนังสือ.**เลมที.่ (ถามี)**แปลโดย*ผูแปล.**ครั้งที่พิมพ.(ถามี)**เมืองที่พิมพ*:*
สํานักพิมพ,*ป พ.ศ. ที่พิมพ.
ตัวอยาง
เมทส, บารตัน. มนุษยกับธรรมชาติ. แปลโดย ประชา จันทรเวศิน และชูศรี กี่ดํารงกุล. กรุงเทพฯ
: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2523.
Davenport, J. H. Computer Algebra. Translated by Davenport, A and Davenport,
J.H.2nd ed. Great Britain : Academic Press, 1993.
5.3.3 *แหลงอางอิงประเภทบทความจากหนังสือ
รูปแบบ
ผู เ ขี ยนบทความ.**“ชื่ อ บทความ(รายงาน).”*ใน**ชื่ อหนั ง สื อ ,*เล ม ที่ .(ถา มี )**เลขหน า .**ชื่ อ
บรรณาธิการ.**เมืองที่พิมพ*:*สํานักพิมพ,*ป พ.ศ. ที่พิมพ.
ตัวอยาง
สมเกียรติ ศุภเดช และคณะ. “คุณสมบัติสวิชชิ่งของวงจรสองสถานะแบบซีมอส.” ใน การประชุม
ทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่16, หนา 410-414. กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2536.
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ศรีสกุล จันทรา และ อาวุธ ตันโช. “การศึกษาการตอบสนองตอระดับโปรตีนและพลังงานในไก
ลู ก ผสมสามสายเลื อ ดพั น ธุ สุ ว รรณ 6.” ใน การประชุ ม ทางวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, หนา 110-118. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2539.
Niwa, E. “Chemistry of surimi grllation.” in C.M. Technology, 115–180. T.C. and
Lee. New york :Marcel Dekker, 1990.
5.3.4**แหลงอางอิงประเภทบทความในวารสาร
รูปแบบ
ผูเขียนบทความ.**“ชื่อบทความ.”**ชื่อวารสาร.**ปท(ี่ เดือน ป)*:*เลขหนา-เลขหนา
ตัวอยาง
นิภาพร ประภาศิริ และเอื้อ น ปนเงิ น. “การวัดความซับ ซอ นของซอฟตแวร.” สารสนเทศ
ลาดกระบัง. 3(มกราคม 2529) : 42-55.
จารุวรรณ จาติเสถียร. “การเลี้ยงเนื้อเยื่อสมกับงานโรคพืช.” วารสารกสิกร. 68(ธันวาคม 2530) :
524-528.
Bentley, M Lee. “The Role of Backcountry Experience. in Middle School
Environmental Education.” Disstation Abstracts Internation. 46(April 1986)
: 290-310.
5.3.5**แหลงอางอิงประเภทบทความในหนังสือพิมพ
รูปแบบ
ผูเขียนบทความ.**“ชื่อบทความ.”**ชื่อหนังสือพิมพ.*(วัน เดือน ป)*:*เลขหนา.
ตัวอยาง
ประสงค รณะนันท. “การบังคับใชแรงงาน รูปแบบที่ยังคงเหลืออยู.” มติชนรายวัน. (17 ตุลาคม
2539) : หนา 21.
Goleman,D. “New Focus on multiple personality.” New York Times. (21 May 1985)
: Pages c1-c6.
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5.3.6**แหลงอางอิงประเภทบทความในสารานุกรม
รูปแบบ
ผูเขียนบทความ.**“ชื่อบทความ.”**ชื่อสารานุกรม.**เลมที่*(ปที่พิมพ)*:**เลขหนา.
ตัวอยาง
ประพัฒน ตรีณรงค. “ชอฟา.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เลมที่ 10
(2513) : 6076-6080.
5.3.7**แหลงอางอิงประเภทปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธ
รูปแบบ
ผูเขียนวิทยานิพนธ.**ชื่อวิทยานิพนธ.**ระดับปริญญานิพนธ(วิทยานิพนธ)**ชื่อปริญญา
(เต็ม)**ชื่อภาควิชา**คณะ**มหาวิทยาลัย,**ป พ.ศ. ที่พิมพ.
ตัวอยาง
สืบศักดิ์**เรืองรัตน. โปรแกรมไฟไนตอิลิเมนตสําหรับทอนําคลื่นไมโครเวฟรูปสี่เหลี่ยม. ปริญญา
นิพนธ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2540.
กนิษฐ**สายวิจิตร. วงจรกําเนิดสัญญาณไซนแบบเลื่อนเฟสดวย อารซี ที่สามารถควบคุมขนาดโดย
การกํ า หนดเงื่ อ นไขเริ่ ม ต น . ปริ ญ ญานิ พ นธ วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
วิ ศ วกรรมไฟฟ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง, 2537.
Choomchuay, S. Algorithm and Architecture for Reed-Solomon Decoding. Ph.D.
Thesis of University of London and the Diploma of Membership of the
Imperial College, 1991.
5.3.8**แหลงอางอิงประเภทจุลสาร เอกสารอัดสําเนาและเอกสารที่ไมไดตีพิมพ
ใชแบบแผนเดียวกับหนังสือ ยกเวนชื่อเอกสารใหใสไวในเครื่องหมายอัญประกาศ
และวงเล็บคําวา อัดสําเนา (Mimeographed) พิมพดีด (Typewritten) แลวแตกรณีไวสุดทาย
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รูปแบบ
ผูแตง.**ชื่อหนังสือ.*เลมที.่ (ถามี)**ครั้งที่พิมพ.(ถามี)**เมืองหรือสถานทีพ่ ิมพ*:**สํานักพิมพ,**
ป พ.ศ. ที่พิมพ.*(อัดสําเนา)
ตัวอยาง
บุญเทียม เจริญยิ่ง. ยุทธศาสตรเชิงรุกของกรมอาชีวศึกษาในแผนที่ 7. กรุงเทพฯ : อาชีวะศึกษา,
2537. (อัดสําเนา)
Sakallah, K.A. et. al. Analysis and Design of Latch-Controlled Synchronous Digital
Circuits. Ann Arbor, Mi, Dept. of EECS University of Michigan Technical,
1989. (Typewritten)
5.3.9**แหลงอางอิงประเภทการสัมภาษณ
รูปแบบ
ชื่อผูใหสมั ภาษณ**ตําแหนง(ถามี).**ใหสัมภาษณ,**วัน เดือน ป ที่สัมภาษณ.**ชื่อผูสมั ภาษณ**
ผูสมั ภาษณ.**ชื่อบทสัมภาษณ.**สถานที่สมั ภาษณ.
ตัวอยาง
มนัส สังวรศิลป. ใหสัมภาษณ, 18 เมษายน 2541. สมศักดิ์ ชุมชวย ผูสัมภาษณ. แนวทางการ
ปรั บปรุ งคุณภาพของมหาบั ณฑิตของมหาวิท ยาลั ยฯ. บั ณฑิตวิทยาลั ย มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
5.3.10**แหลงอางอิงประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส
การสืบคนขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน ซีดีรอม Internet เปนตน
รูปแบบ
ผูแตง.**ชื่อเรื่องหรือชื่อเอกสาร.*[ประเภท].**สถานที่หรือผูเผยแพร.**ป พ.ศ.ที่เผยแพร
(หรือสืบคน).**เขาถึงไดจากหรือแหลงที่เขาถึง*:**วิธีการเขาถึงและสถานที่ของขอมูล.
[วัน เดือน ป ที่เขาถึง]
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ตัวอยาง
คณะวิศวกรรมศาสตร. คูมือเรียบเรียงปริญญานิพนธ. [online]. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ. 2536. แหลงที่เขาถึง : http://eng.bu.ac.th*project. [11 ธันวาคม 2544]
Danirl H.,Anghileri. Secondary Mathematics and Special Education Needs. [CD-ROM].
New York. 1995. Available : http://www.gu.edu.au*wwwl*online. [15
May 1999]

หมายเหตุ
เครื่องหมายดอกจัน( * ) แทนการเคาะ
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(ตัวอยางการพิมพภาคผนวก)

ภาคผนวก
จัดกลางหนากระดาษ
ตัวเขม ขนาด 20 พอยท
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(ตัวอยางการพิมพภาคผนวก ก)

ภาคผนวก ก
(เวน 1 บรรทัด ขนาดปกติ 10 พอยท)

ตัวอยางแบบฟอรม
จัดกลางหนากระดาษ
ตัวเขม ขนาด 20 พอยท
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ประวัติคณะผูวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

ตัวเขม ขนาด20 พอยท

< เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 พอยท >
ชื่อ-นามสกุล
นางพณณา ตั้งวรรณวิทย
Mrs. Panana Tangwannawit
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
ตําแหนงปจจุบัน
อาจารย
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
หนวยงานและสถานที่อยูท ี่ติดตอไดสะดวก
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ อ.เมือง จ. เพชรบูรณ 76000
โทรศัพท 056-717122, 081-8035300 E-mail
panana.t@gmail.com
ประวัติการศึกษา
วทม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ปรด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สาชาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ประสบการณทเี่ กี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย
ตั้งแท็บที่ 4 ซม.

ตั้งแท็บที่ 5 ซม.

