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1.  ส่วนประกอบตอนต้น 
 ส่วนประกอบตอนต้น  ประกอบด้วย  11 ส่วน เรียงตามล าดับดังนี้ 
  1.1 ปกนอก คือ กระดาษที่ห่อหุ้มเนื้อในของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไว้ไม่ให้ฉีกขาด 
ช ารุด และเปรอะเปื้อนโดยง่าย ปกนอกของรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ใช้ปกหนังช้าง เคลือบพลาสติก สีฟ้า              
มีตรามหาวิทยาลัยขนาดสูง 3.8 เซนติเมตร อยู่กึ่งกลางหน้า ห่างจากริมกระดาษด้านบน 2.5  เซนติเมตร  
ตัวหนังสือบนปกนอก แบบอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 18 ตัวหนา สีด า ดังแสดงในตัวอย่างรูปที่ 1 

 
   

ตัวอย่างปกรายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปกนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างปกนอก 
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  1.2 หน้าปกใน  คือหน้ากระดาษที่จัดไว้เป็นหน้าแรกถัดจากปกนอก มีตรามหาวิทยาลัย
ขนาดสูง 3.8 เซนติเมตร อยู่กึ่งกลางหน้า ห่างจากริมกระดาษด้านบน 2.5 เซนติเมตร ตัวหนังสือสีด า 
ตัวหนังสือบนปกใน แบบอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 18 ตัวหนา สีด า ดังแสดงในตัวอย่างรูปที่ 2 

 
 

ตัวอย่างปกรายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปกนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างปกใน 
 
  1.3 กิตติกรรมประกาศ  ใช้ส าหรับเขียนแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือใน
การท าวิทยานิพนธ์โครงการวิจัย ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   
  1.4 บทคัดย่อภาษาไทย   เป็นบทสรุปสาระส าคัญของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์                   
ซึ่งบทคัดย่อ คือ เนื้อความย่อของรายงานวิจัย ทั้งเล่มที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจัย  
วิธีการด าเนินการวิจัยและผลการวิจัย  โดยเน้นถึงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยจริง และบอกชัดเจนถึง
จุดเด่น ของผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเป็นตัวเลขท่ีแน่นอน  ต้องเขียนบทคัดย่อให้สั้นที่สุด บทคัดย่อควรมี
ความสมบูรณ์ ค าศัพท์ที่ใช้ในบทคัดย่อต้องเป็นค าส าคัญ เพราะจะน าไปใช้ในการท าดรรชนีเพ่ือการสืบค้น  
ไม่ควรใช้ค าย่อ มีความชัดเจน และกะทัดรัด เขียนบทคัดย่อโดยใช้ประโยคสมบูรณ์ ให้มีความหมายเฉพาะ  
ใช้ปัจจุบันกาลเมื่อสรุปผลการวิจัย และใช้ประโยคที่มีกริยาระบุอดีตกาล เมื่อกล่าวถึงวิธีวิจัยและการ
ทดสอบ มีลักษณะของการรายงานผล ข้อมูลตัวเลขที่ส าคัญที่ได้จากการวิจัย และไม่มีค าวิจารณ์  
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หน้าบทคัดย่อ มีข้อความประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
    ก. ส่วนที่หนึ่งเป็นส่วนของ บทคัดย่อ   
    ข. ส่วนที่สองเปน็ส่วนของ ค าส าคัญ  
  1.5 ค าส าคัญ (keywords) 
   ศัพท์ส าคัญ  คือ ค าที่แสดงเนื้อหาของรายงานวิจัย เป็นค าหลักที่จะช่วยในการสืบค้น
รายงานวิจัยเรื่องนั้น  ศัพท์ส าคัญ ควรก าหนดประมาณไม่เกิน 5 ค า ให้เขียนค าส าคัญห่างจากบรรทัด
สุดท้ายของบทคัดย่อ 1 บรรทัด 
  1.6 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  เป็นการสรุปเนื้อหาของรายงานวิจัย เป็นภาษาอังกฤษ   
โดยมีสาระส าคัญ ส่วนประกอบคล้ายเช่นเดียวกับบทคัดย่อภาษาไทย 
  1.7 สารบัญ  สารบัญประกอบด้วยชื่อบทชื่อตอนหรือหัวข้อใหญ่   หัวข้อย่อยต่าง ๆ  
จัดเรียงตามล าดับที่ปรากฏในรายงานวิจัย พร้อมทั้งมีเลขหน้าที่เริ่มบทตอนนั้น ๆ ก ากับเอาไว้  
  1.8 สารบัญตาราง เป็นหน้าที่แสดงล าดับที่และชื่อของตาราง จัดเรียงตามล าดับที่
ปรากฏในรายงานวิจัย ของแต่ละบท 
  1.9 สารบัญภาพหรือแผนภู มิ  เป็นหน้ าต่อจากบัญชีตาราง มี ไว้ เพ่ื อแสดงชื่ อ
ภาพประกอบทั้งหมดตามล าดับที่ปรากฏในรายงานวิจัย พร้อมทั้งมีเลขหน้าก ากับบอกให้ทราบว่า
ภาพประกอบนั้น ๆ อยู่ใน หน้าใดของรายงานวิจัย 
  1.10 ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (ถ้าม)ี เป็นส่วนที่ให้ค าอธิบายหรือขยายความบรรดา
สัญลักษณ์และค าย่อต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัย 
 
ตัวอย่างแสดงการเขียน สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพหรือแผนภูมิ ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
หมายเหตุ; การก าหนดขนาด ชนิด ตัวอักษร หลังส่วนปกใน เป็นต้นไป มีดังนี้ 
 - หัวเรื่องหลักของแต่ละหน้า ให้ใช้ แบบอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 18 ตัวหนา สีด า 
 - ส่วนของเนื้อความแต่ละหน้า ให้ใช้ แบบอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 16 ตัวปกติ สีด า 
 - การใส่เลขหน้า ก าหนดให้อยู่หัวกระดาษด้านบนขวา แบบอักษร TH SarabunPSK   
   ขนาด 16 ตัวปกติ สีด า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 

หน้า 
กิตติกรรมประกาศ .................................................................................................................. ก 
บทคัดย่อภาษาไทย ................................................................................................................. ข 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ............................................................................................................ ค 
สารบัญตาราง ......................................................................................................................... ฉ 
สารบัญภาพประกอบ .............................................................................................................. ช 
บทท่ี 1 บทน า ..........................................................................................................................1 
 1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา .........................................................................1 
 1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ...................................................................................1 
 1.2 ขอบเขตของการวิจัย ..........................................................................................1 
บทท่ี 2 ปริทัศน์เอกสารข้อมูล .................................................................................................3 
 2.1 หัวข้อรอง ...........................................................................................................3 
 2.1.1 หัวข้อย่อย .......................................................................................................3 
 2.1.2 หัวข้อย่อย .......................................................................................................3 
บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย .......................................................................................................5 
 3.1 หัวข้อรอง ...........................................................................................................5 
 3.1.1 หัวข้อย่อย .......................................................................................................5 
บทท่ี 4 ผลการวิจัย ..................................................................................................................6 
 4.1 หัวข้อรอง ...........................................................................................................6 
บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ...........................................................................7 
 5.1 สรุปผล ...............................................................................................................7 

 
 

ตัวอย่างสารบัญ 



 
                                                                                         หน้า 
 5.2 อภิปรายผล ........................................................................................................7 
 5.3 ข้อเสนอแนะ ......................................................................................................7 
เอกสารอ้างอิง ..........................................................................................................................8 
ภาคผนวก ............................................................................................................................. 10 
 ภาคผนวก ก หัวข้อภาคผนวก ก ........................................................................... 11 
อภิธานศัพท์ (Glossary) ....................................................................................................... 14 
ประวัติย่อผู้เขียน................................................................................................................... 15 
สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน ................................................................................................... 16 

 

 

ตัวอย่างสารบัญ 



 
สารบัญตาราง 

                                                                                                   หน้า 
ตาราง 1 อัลกอริทึมในการเข้ารหัสท่ีใช้ใน SSL เวอร์ชั่น 3.0 .................................................4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างสารบัญ 



สารบัญภาพประกอบ 
                                                                                                   หน้า 
ภาพประกอบ 1 SSL ท างานระหว่าง Application Protocol และ TCP/IP .......................3 

 

ตัวอย่างสารบัญ 



ค าย่อ 
 

µL   microliter 
µM   micromolar 
°C   degree Celsius 
AICAR   5-Aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide 
BSA   bovine serum albumin 
CCA   cholangiocarcinoma 
Cis   cisplatin 
CO2   carbon dioxide 
CsA   cyclosporine 
DHE   dihydroethidium 
DNA   deoxyribonucleic acid 
DTT   dithiothreitol 
ECL   enhanced chemiluminescent 
EDTA   ethylenediaminetetraacetic acid 
et al.   et alii/alia (Latin), and other people or things 
FACs   Fluorecence-activated cell sorting 
FBS   fetal bovine serum 
GSH   glutathione 
HO-1   Heme oxygenase-1 
h   hour 
IgG-HRP   Immunoglobulin conjugated Horseradish peroxidase 
JC-1   5, 5’, 6, 6’-tetrachloro-1, 1’, 3, 3’- 

tetraethylbenzimidazolcarbocyanine iodine 
kDa   kilodalton 
Met   metformin 
min   minute 

 

 

 

 

 



 2 

2.  ส่วนเนื้อหางานวิจัย 
 ส่วนเนื้อหางานวิจัยประกอบไปด้วย และให้จัดเรียงตามนี ้ 

    บทที่ 1 บทน า 
    บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือ ปริทัศน์เอกสารข้อมูล 
    บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย 
    บทที่ 4 ผลการด าเนินงาน 
    บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

   
ค าอธิบายเพิ่มเติม  
 บทน า  เป็นบทแรกของรายงานวิจัย  ครอบคลุมถึงมูลเหตุจูงใจของการท าการวิจัยเรื่องนี้  
ความส าคัญของปัญหา  วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย การส ารวจงานวิจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
รวมทั้งทฤษฎีและแนวคิดที่จะน ามาใช้ในการวิจัย  วิธีที่จะด าเนินการวิจัยโดยย่อ  ตลอดจนประโยชน์ที่
จะได้รับจากการวิจัย 
 ปริทัศน์เอกสารข้อมูล (Literature Review) เป็นการบรรยายครอบคลุมบรรดาทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา 
 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Methodology) กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการ
ด าเนินการวิจัยโดยละเอียด ตลอดจนการวิเคราะห์ 
 รายงานผล (Result) กล่าวถึงผลการด าเนินงาน ผลการวิจัยที่ได้ทั้งหมด ผลการศึกษาควร
น าเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม  เช่น  ตาราง  รูปภาพ  พร้อมทั้งค าอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
 อภิปรายหรือวิจารณ์ผลการวิจัย (Discussion)  ควรอยู่ต่อจากผลการศึกษา  และควรมี
เนื้อหาครอบคลุมว่าผลการศึกษาหรือ  ผลการวิจัยที่ได้มาเหมือนหรือแตกต่างจากการศึกษาของผู้อื่นที่
ได้ศึกษา  หรือปริทัศน์ไว้ในเอกสารข้อมูลประการใดบ้าง  พร้อมเหตุผลประกอบความเหมือน  หรือ  
ความแตกต่างนั้น  มีการค้นพบใหม่เกิดขึ้นหรือไม่  พร้อมเหตุผลประกอบเช่นเดียวกัน 
 ข้อสรุป  เป็นตอนที่สรุปเฉพาะประเด็นส าคัญ ๆ ในบทนิพนธ์ทั้งหมด  ต้องระบุผลงานส าคัญ
ที่ค้นพบจากการศึกษาวิจัย   
 ข้อเสนอแนะ  (ถ้ามี)  (Recommendation)  เป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยย่อเกี่ยวกับการ
วิจัยต่อไป ตลอดจนประโยชน์ที่อาจจะได้จากการประยุกต์ผลการวิจัยที่ได้ด าเนินการนี้ 
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3.  ส่วนประกอบตอนท้าย 
ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบไปด้วย 

1. บรรณานุกรม (Bibliography)  
2. ภาคผนวก (Appendix) 
3. อภิธานศัพท์ (Glossary) (ถ้ามี) 
4. ประวัติย่อผู้วิจัย (Vita) 
5. สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

  3.1 เอกสารอ้างอิง หรือ บรรณานุกรม (Bibliography) คือรายการวัสดุสารนิเทศทุก
ประเภทที่ผู้เขียนรายงานวิจัย ใช้ศึกษาค้นคว้าประกอบการท ารายงานวิจัย รายการวัสดุทุกรายการที่
ปรากฏในการอ้างอิงในตัวเรื่องจะต้องปรากฏในรายการอ้างอิง ผู้เขียนบทนิพนธ์จะต้องระวังไม่อ้างชื่อ
วัสดุสารนิเทศท่ีมีเนื้อหาไกลจากเนื้อเรื่องหรือหัวข้อที่เขียน   
   3.1.1 รูปแบบการอ้างอิงระบบ Vancouver  
    3.1.1.1 การเขียนอ้างอิงในส่วนเนื้อหา  ตาราง  และภาพประกอบ การเขียน
อ้างอิงในส่วนเนื้อหาให้ใช้ตัวเลขอยู่ในวงเล็บ โดยเรียงล าดับตัวเลขตามล าดับการอ้างอิง เช่ น สมชาย  
คนเก่ง [1] พบว่าการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ...........ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง [2-4] หรือ Smith [1] has argued that ….. 
Knowledge of the parameters affecting the spatial distributions of preimaginal black 
flies is largely from temperate regions and the tropical region of South America [2-4].  
    3.1.1.2 การเขียนอ้างอิงในส่วนท้ายเล่ม  การเขียนอ้างอิงในส่วนท้ายเล่มให้
เรียงล าดับตามล าดับการอ้างอิงในส่วนเนื้อหา โดยรูปแบบการเขียน ใช้ Vancouver Style ในกรณีชื่อ
อ้างอิงเป็นภาษาไทยเขียนชื่อและนามสกุล โดยให้ชื่อขึ้นก่อน และเรียงล าดับตามล าดับการอ้างอิงใน
เนื้อหา ในกรณีชื่อภาษาอังกฤษให้ใช้นามสกุลขึ้นก่อน และเรียงล าดับตามการอ้างอิงในเนื้อหา                
โดยให้ระบุหมายเลขตามล าดับการอ้างอิงก ากับ  
 
ตัวอย่าง 
[1]  ชมพูนุช อ่องจริต. “คลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก”. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย; 2539. 
[2]  พิทักษ์ พุทธวรชัย, กิตติ บุญเลิศนิรันดร์, ทนงศักดิ์ มณีวรรณ, พองาม เดชค ารณ, นภา ขันสุภา. 

“การใช้เอทธีฟอนกระตุ้นการสุกของพริก”. เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 15; 20 - 21 มีนาคม 2540; นครราชสีมา, ประเทศไทย: ดีเลิศการ
พิมพ์; 2541. หน้า 142-149. 

[3]  Getzen TE. “Health economics: fundamentals and flow of funds”. New York: John 
Wiley & Sons; 1997. 
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3.1.1.2.1   การอ้างอิงจากหนังสือ 
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. “ชื่อเรื่อง”. พิมพ์ครั้งที่. สถานที่พิมพ์: ชื่อส านักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. 
ตัวอย่าง: 
หนังสือทั่วไป 
[1]  ชมพูนุช อ่องจริต. “คลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก”. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย; 2539. 
[2]  Lodish H, Baltimore D, Berk A, Zipursky SL, Matsudaira P,  Darnell J. “Molecular cell 

biology”. 3rd edition. New York: Scientific American; 1995. 
หนังสือรวมบทความ 
[1]  Porter RJ, Meldrum BS. “Antiepileptic drugs”. In: Katzung BG (ed.). Basic and clinical 
 pharmacology. 6th edition. Norwalk: Appleton and Lange; 1995. pp. 361-380. 
[2]  Moran MJ. “Engineering thermodynamics”. In: Kreith F, Goswami DY (eds.). The CRC 

handbook of mechanical engineering. 2nd edition. Boca Raton: CRC Press; 2005. pp. 
22-81. 

หนังสือแปล 
รูปแบบ:  ชื่อผู้แต่งดั้งเดิม. “ชื่อหนังสือ”. แปลโดย ชื่อผู้แปล. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์;  
  ปีพิมพ์. 
[1]  รีด อี. “เอชไอวี/เอดส์: การระบาดที่ไร้พรมแดน”. แปลโดย ประสาน ต่างใจ. กรุงเทพฯ: คบไฟ;  
       2538. 
[2] Trotot PM. “Imaging of AIDS”. Translated by Champe GG. Philadelphia: Decker; 1991. 
       
3.1.1.2.2  การอ้างอิงจากวารสาร 
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. “ชื่อบทความ”. ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์; ปีที[่ฉบับที]่: เลขหน้า. 
ตัวอย่าง: 
[1] พิจารณ์ เจริญศรี. “การปรับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนรุกเข้าสู่โลกา

ภิวัตน์ครั้งใหม่”. นักบริหาร 2547; 24[2]: 31-36. 
[2] Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. “In vitro enzymatic processing of 

radiolabelled big ET-1 in human kidney as a food ingredient”. Biochemist Pharmacia 
1998; 55: 697-701. 

 
3.1.1.2.3  การอ้างอิงจากรายงานการประชุม  
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. บรรณาธิการ. “ชื่อเรื่อง”. ชื่อเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ; วัน เดือน ปีที่จัด
ประชุม; เมืองที่จัดประชุม, ประเทศ. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. เลขหน้า. 
ตัวอย่าง: 
[1] พิทักษ์ พุทธวรชัย, กิตติ บุญเลิศนิรันดร์, ทนงศักดิ์ มณีวรรณ, พองาม เดชค ารณ, นภา ขันสุภา. 

“การใช้เอทธีฟอนกระตุ้นการสุกของพริก”. เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบัน
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เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 15; 20 - 21 มีนาคม 2540; นครราชสีมา, ประเทศไทย: ดีเลิศการ
พิมพ์; 2541. หน้า 142-149. 

[2] Kimura J, Shibasaki H, editors. “Recent advances in clinical neurophysiology”. 
Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical 
Neurophysiology; 15 - 19 October 1995; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996. 
pp. 115–135. 

[3]  Puangpronpitag S, Masusai N. “An Efficient and Feasible Solution to ARP Spoof  
     Prolem”. Proceedings of 2009 6th International Conference on Electrical  
    Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications, and Information  
    Technology (ECTI-CON 2009); 6-9 May 2009; Pattaya, Chonburi, Thailand. 2009.  
    pp. 910-913. 
 
3.1.1.2.4   การอ้างอิงจากพจนานุกรม 
รูปแบบ: ชื่อพจนานุกรม. พิมพ์ครั้งที่. เมืองหรือสถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. หน้า. 
ตัวอย่าง:  

   [1] พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชันส์; 2546. หน้า
1488. 

[2] Stedman's medical dictionary. 26th edition. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995. pp. 
119-120. 

 
3.1.1.2.5   การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ 
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. “ชื่อเรื่อง” [ประเภทของวิทยานิพนธ์]. ชื่อเมือง: ชื่อสถาบัน; ปีที่พิมพ์. 
ตัวอย่าง: 
[1] คณิต คิดดี. “ความแปรผันทางพันธุกรรมในข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย” [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม; 2549. 

[2] Wood MA. “A study of the perception of the impact of modelling on the 
development of commitment to action in decision conferencing” [Ph.D. thesis]. 
Perth: Curtin University of Technology; 2004. 

 
3.1.1.2.6   การอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ 
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง (ถ้ามี). “ชื่อเรื่อง”. ชื่อหนังสือพิมพ์ วัน เดือน ปี; หน้า. 
ตัวอย่าง:  
[1] พรรณี รุ่งรัตน์. “สทศ ตั้งทีมพัฒนาข้อสอบระดับชาติมั่นใจคุณภาพ”. เดลินิวส์ 12 พฤษภาคม 

2548; หน้า 23. 
[2] Lee G. “Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions  
     annually” The Washington Post 21 June1996; p. 12. 
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3.1.1.2.7   การอ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.1.1.2.7.1 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. “ชื่อเรื่อง”. ชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่พิมพ์เอกสาร; ปีที่[ฉบับที่]: [วันที่ เดือน ปี
ที่ท าการสืบค้น]; ได้จาก: http://...htm.  
ตัวอย่าง:  
[1] ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ. “นาโนเทคโนโลยีความเป็นไปได้และทิศทางในอนาคต”. วารสารเทคโนโลยี

วัสดุ ตุลาคม-ธันวาคม 2542; [17]: [สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2543]; ได้จาก: 
http://www.nanotech.sc.mahidol.ac.th/index.html. 

[2] Morse SS. “Factors in the emergence of infectious disease”. Emerg Infect Dis  
 Jan-Mar 1995 [cited 25 December 1999]; Available from: 
 http://www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm. 
  
3.1.1.2.7.2 การอ้างอิงจาก Website 
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. “ชื่อเรื่อง”. [Online]. วันที่ เดือน ปี [สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี]; ได้จาก: 
http://...htm.  
ตัวอย่าง: 
กรณีระบุชื่อผู้แต่ง 
[1]. Zand J. “The natural pharmacy: herbal medicine for depression”. [Online]. 1999  
     [cited 23 August  2001]; Available from: 
 http://www.healthy.net/asp/templates/Article.asp?PageType=Article&Id=920. 
กรณีท่ีชื่อผู้แต่งระบุเป็นองค์กร หรือหน่วยงาน 
[1] Royal College of General Practitioners. “The primary health care team”. [Online]. 

1998 [cited 22 August 1999]; Available from: 
http://ww.rcgp.org.uk/informat/publicat/rcf0021.htm. 

กรณีไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง 
[1] “National Organization for Rare Diseases”. [Online]. 16 August 1999 [cited 21 August  
      1999]; Available from: http://www.rarediseases.org. 
บทความหนังสือพิมพบนอินเทอรเน็ต 
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. “ชื่อเรื่อง”. ชื่อหนังสือพิมพ์ [วารสารออนไลน์] . วันที่ เดือน ปี [สืบค้นเมื่อ วันที่  
 เดือน ปี]; ได้จาก: http://...htm. 
[1]  เพ็ญพิชญา  แซ่เตียว. “มีน ้าใช้ในสวนทั้งปีด้วยวิธีระบบฉีดฝอย”. ไทยรัฐ [วารสารออนไลน์]  
      24 กรกฎาคม 2545 [สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2545]. ได้จาก  
       http://www.avantgothai.com/mazingo/news/thairath/agricult/agr1.html. 
[2]  Ekachai, S. “Hidden survivors”. Bankkok Post. [serial online] 2007 July 05  
     [cited 2007 July 6] Available from:  
     http://www.bangkokpost.com/050707_Outlook/05Jul2007_out01.php. 
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3.1.1.2.8  การอ้างอิงซอฟต์แวร์ 
รูปแบบ: “ชื่อซอฟต์แวร์”. [computer program]. เวอร์ชั่น. สถานที่ผลิต: ผู้ผลิต; ปีที่จ าหน่าย. 
ตัวอย่าง: 
 [1] “Epi Info”. [computer program]. Version 6. Atlanta (GA): Centers for Disease Control 

and Prevention; 1994.  
 
3.1.1.2.9  การอ้างอิงเอกสาร RFC 
รูปแบบ: ชื่อเขียน. “ชื่อเรื่อง”. สถาบัน, หมายเลขเอกสาร, วัน เดือน ปีที่เผยแพร่. 
ตัวอย่าง: 
 [1]  Dierks T, Karlton P. "The TLS Protocol". IETF, RFC 2246, December 1999. 
 
3.1.2.10  เอกสารที่ไม่ได้ตีพมิพ์ (เช่น จุลสาร เอกสารอัดส าเนา) 

รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. “ชื่อเอกสาร”. [จุลสาร]. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์.  
                ชื่อผู้แต่ง. “ชื่อเอกสาร”. [เอกสารอัดส าเนา]. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์.  

ให้ใส่ค าว่า ไม่ได้ตีพิมพ์ หรือ Unpublished, จุลสาร หรือ Pamphlet, แผ่นพับ หรือ Brochure  

เอกสารอัดส าเนา หรือ Mimeographed หรือ Photocopied ไว้ในเครื่องหมาย [ ]   ต่อทา้ยชื่อเอกสาร 
ตัวอย่าง: 
[1]  สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์. “ชนชั้นกลางไทย พลวัตและศักยภาพ”. [ไม่ได้ตีพิมพ์].  เอกสาร 
      ประกอบการบรรยาย วันที่ 6-13 พฤษภาคม 2539. รัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย:  
      มหาวิทยาเจมส์ดุก; 2539. 
[2]   Lynn A. “Living after AIDS threat of dying imposes stress”. [unpublished]. Chicago:  
      University of  Illinois; 1994. 
 
 
 
ดูตัวอย่างเพ่ิมเติมรูปแบบการเขียนอ้างอิงระบบ Vancouver จาก 
http://www.library.uq.edu.au/training/citation/vancouv.pdf    
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 3.2  ภาคผนวก คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทนิพนธ์ ซึ่งผู้เขียนรายงานวิจัย น ามาเพ่ิมเติมขึ้นใน
ตอนท้ายของรายงานวิจัย ด้วยความมุ่งหวังว่าจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจใน เนื้อหาของบทนิพนธ์อย่างแจ่มแจ้ง  
รวมทั้งท าให้เนื้อหาในบทนิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หน้าแรกของภาคผนวกให้พิมพ์ค าว่า ภาคผนวก 
หรือ Appendix อยู่กลางหน้ากระดาษ บรรทัดต่อมาพิมพ์ชื่อของภาคผนวก ถ้าชื่อยาวเกิน 1 บรรทัด     
ให้แบ่งบรรทัดตามความเหมาะสม ให้พิมพ์เช่นเดียวกับชื่อบท  
   ถ้าหากภาคผนวกมีหลายภาค ให้ใช้เป็นภาคผนวก ก หรือ Appendix A, ภาคผนวก ข 
หรือ Appendix B, และภาคผนวก ค หรือ Appendix C ตามล าดับ ให้ขึ้นหน้าใหม่เมื่อขึ้นภาคผนวก
ใหม่   

 ภาคผนวก (Appendix) ประกอบด้วย 
3.2.1 manuscript หรือ reprint หรือบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว หรือ 
3.2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ 
        อย่างชัดเจน (ตามแบบฟอร์ม มมส.-ใช้ประโยชน์-01 พร้อมลายเซ็นผู้รับรองการน า 
        งานไปใช้ประโยชน์) พร้อมแนบหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการน างานวิจัยหรืองาน 
        สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ เช่น Course  
        syllabus, ภาพถ่าย (โปรดระบุ วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม),  หนังสือ ต ารา (โปรดระบุ 
        หน้าที่น าไปใช้-อ้างถึง) หรือ อื่นๆ เป็นต้น หรือ 
3.2.3 บทความในรูปแบบของ เชิงข่าว (ไม่เกิน 2-3 หน้ากระดาษ) เพ่ือเผยแพร่ให้กับ 
        สาธารณะชน ชุมชน สงัคม ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย หรือ 
3.2.4 อ่ืน ๆ 

  
ค าชี้แจงเพิ่มเติม 

1) รายละเอียดเกี่ยวกับการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจน 

 การน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หมายถึง การมี
หลักฐานแสดงว่าได้มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือ
ข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง และมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จน
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ มีดังนี้ 
  1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/
ฝึกอบรม) การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนต ารา แบบเรียน การ
ใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการ หรือเป็นงานวิจัยเพื่อต่อยอดโครงการวิจัย เป็นต้น 
 2. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สร้างองค์ความรู้แก่
สาธารณชนในเรื่องต่างๆ เช่น องค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นต้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อันเป็นผลมาจากการน าข้อความรู้จากการวิจัยไปใช้ เป็นสิ่งที่
สะท้อนถึงการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 



 9 

 3. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ เช่น งานวิจัยเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นการ
น าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ไปเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการประกาศใช้กฎหมายหรือมาตรการ
ต่างๆ ในองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
  4. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ตามมา 
 

2) ตัวอย่างหลักฐานการน ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน 
   หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลจาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เช่น บันทึกซึ่งแสดงระยะเวลาที่สามารถ
ลดได้ในการปอกเปลือกกุ้ง เมื่อน าเครื่องปอกเปลือกกุ้งซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์จากการวิจัยไปใช้งาน เป็นต้น 
   หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน างานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวิจัย เช่น ผลจากการ
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู้/ทักษะของ
นักศึกษาที่แสดงได้ว่า นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหว่างการเรียนดีขึ้น 
เป็นต้น 
  หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ ที่
เป็นผลมาจากงานวิจัยนโยบาย มาใช้ ในองค์กร/คณ ะ/สถาบัน เช่น มีจ านวนคณาจารย์ ใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ท างานวิจัยด้านสหวิทยาการมากขึ้น หลังจากสถาบันฯ ได้ก าหนดนโยบายที่จะเป็น
ผู้น าทางด้านการวิจัยสหวิทยาการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยนโยบายดังกล่าว เป็นผลจาก
การวิจัยนโยบายเพื่อก าหนดทิศทางด้านการท าวิจัยของสถาบัน เป็นต้น 
  หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจาก จากการน าหลักสูตรการสอน/ทฤษฎี
การสอน/โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/ต าราประกอบการสอน ฯลฯ ที่เป็นผลจากการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่น ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผล
จากการสัมภาษณ์อาจารย์ บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู้/ทักษะของนักศึกษาที่แสดงได้ว่านักศึกษามี
พัฒนาการทางการเรียนดีขึ้นหรือมีพฤติกรรมระหว่างการเรียนดีขึ้น เป็นต้น 

 
3) บทความเชิงข่าว (แนบแบบฟอร์มบทความเชิงข่าว) 

1. หัวเรื่องของบทความเชิงข่าวควรเป็นหัวเรื่องท่ีมคีวามน่าสนใจ สั้นๆ แต่ได้ใจความ 
2. ความยาวของบทความ ควรมีขนาด 2-3 หน้ากระดาษ A4 และควรเน้นภาพประกอบ

เป็นหลัก เพื่อใช้สื่อความหมายที่น่าสนใจ 
3. ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ชัดเจน ไม่ใช้ศัพท์เฉพาะทางการวิจัย หรือศัพท์

เฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือให้บุคคลทั่วไปสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย 
   
 3.3 อภิธานศัพท์ (ถ้ามี)  เป็นส่วนที่ผู้เขียนรวบรวมค าศัพท์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในรายงานวิจัย มา
จัดเรียงตามล าดับตัวอักษรของค าศัพท์  แล้วอธิบายความหมายของค าศัพท์เอาไว้  เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจ
ความหมายของค าศัพท์เหล่านั้นตรงกับที่ผู้เขียนใช้  ถ้าค าศัพท์ที่ต้องการอธิบายมีน้อยไม่จ าเป็นต้องมี
อภิธานศัพท์  ผู้เขียนอาจอธิบายความหมายของค าศัพท์ไว้ท้ายหน้าหรือในบันทึก  ท้ายบทก็ได้  



 10 

 3.4 ประวัติย่อผู้วิจัย เป็นการเขียนบอกรายละเอียดส่วนตัวบางประการของผู้เขียน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ๆ ทีต่้องการติดต่อกับผู้เขียน เป็นส่วนที่อยู่หน้าสุดท้ายของรายงานวิจัย โดยมี
ความยาว ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ  ประวัติที่เขียนให้ครอบคลุมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
   - ชื่อ  นามสกุล  พร้อมค าน าหน้า  หากมียศ  ฐานันดรศักดิ์  ราชทินนาม   
    สมณศักดิ์ก็ให้ใส่ไว้ด้วย 
   - วัน  เดือน  ปีเกิด 
   - จังหวัด  และประเทศท่ีเกิด 
   - ประวัติการศึกษา  โดยบอกถึง  วุฒิการศึกษา  สถานศึกษา  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
    ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป  จนส าเร็จการศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยหาสารคาม 
   - ต าแหน่ง และสถานที่ท างาน  (ถ้ามี)  
   - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
   - ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (ถ้ามี) 
 

3.5 สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 


