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บทที่ 1 

คําแนะนําและขอปฏิบัต ิ
 
 

1. คําน ิยามของป ัญหาพิเศษและรายงานสัมมนา 
 

ป ัญหาพ ิเศษ หมายถ ึง บทน ิพนธ ท่ีน ักศ ึกษาระด ับปร ิญญาตรี คณะเทคโนโลย ีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมได ทําการเรียบเรียงจากห ัวข อท่ีได รับอน ุม ัต ิให ทําการว ิจ ัยจนได ผลครบถ วน

ตามกระบวนการ แล วนํามาว ิเคราะห และเร ียบเร ียงอย างเป ็นระบบจนเสร ็จ สมบ ูรณ เพื่อขออน ุม ัต ิ

ปร ิญญาระด ับปร ิญญาตร ีตามหล ักส ูตรของคณะเทคโนโลย ีการเกษตร  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเชียงใหม 

รายงานสัมมนา หมายถึง รายงานการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น เพ่ือหาขอสรุป

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลของการสัมมนาถือวาเปนเพียงขอเสนอแนะ ผูท่ีเก่ียวของจะนําไปปฏิบัติตามหรือไมก็ได  
 

2. ความสําคัญของป ัญหาพิเศษและรายงานสัมมนา 
 

2.1 เป ็นเงื อนไขส วนหนึ งของการสําเร ็จการศ ึกษาตามหล ักส ูตรของคณะเทคโนโลย ีการเกษตร  

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเชียงใหม 

2.2 เ ป ็น ด ัช น ีบ ง ชี้ค ุณภ า พด า น ว ิช า ก า ร ของน ักศ ึกษ า  คณะ เ ทค โ น โ ล ย ีก า ร เ กษตร 

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเชียงใหม 

2.3 เป ็นหล ักฐานแสดงถ ึ งความสามารถและ ความว ิร ิ ย ะอ ุตสาหะของน ักศ ึกษา  คณะ

เทคโนโลย ีการเกษตร มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเชียงใหม 
 

3. ลักษณะของป ัญหาพิเศษและรายงานสัมมนาท่ีม ีคุณภาพ 
 

การจัดใหมีการเร ียนการสอนรายวิชาป ัญหาพ ิเศษ ในท ุกหล ักส ูตรของคณะเทคโนโลยี-การเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เป ็นสิ่งบ งชี้ถ ึงค ุณภาพ ความสามารถและความประณ ีตของน ักศ ึกษาท่ีเร ียน

ในรายว ิชาด ังกล าว ตัวอยางเชน หากน ักศ ึกษาผล ิตผลงานป ัญหาพ ิเศษท่ีมีค ุณภาพ ก อให เก ิดงานวิจ ัยหร ือ

ความรู ใหม ๆ ท่ีม ีประโยชน ในทางวิชาการหร ือนําไปประย ุกต ใชได ในส ังคมและนําความรู สู ท องถิ น ย อมส งผล

ให การจ ัดการศ ึกษาในหล ักส ูตรเป ็นท่ียอมรับในแวดวงว ิชาการมากข้ึน โดยท่ีคุณภาพทางดานเนื้อหานั้น

ข้ึนอยู ก ับความถ ูกต องและค ุณค าทางวิชาการเป ็นสําคัญอย างไรก ็ตามการนําเสนอผลงานป ัญหาพ ิเศษและ

รายงานสัมมนาในล ักษณะร ูปเล มก ็ต องม ีค ุณภาพด วย สิ่งท่ีน ักศ ึกษาควร คํานึงถ ึง ไดแก 

3.1 รูปเลมปญหาพ ิเศษและรายงานสัมมนา ต องม ีความคงทน วัสด ุท่ีใชทําปกนอกและกระดาษท่ีใช 
ในการพ ิมพ ต องมีค ุณภาพดีตรงตามขอกําหนดรูปแบบการเขาเลมเรียบรอย 

3.2 ความยาวและความหนาปญหาพิเศษและรายงานสัมมนาท่ีดีควรม ีเนื้อหาท่ีเหมาะสมไม มากหร ือ

น อยเก ินไป ท่ีแสดงถึงความสามารถของผูเขียนในการใชภาษาไดอยางกระชับ เพ่ือทําใหผูอ านเข าใจไดดี 



 

คูมือการพิมพรายงานปญหาพิเศษ คําแนะนําและขอปฏิบัต ิ 7 

3.3 ภาษา การเข ียนป ัญหาพ ิเศษและรายงานสัมมนา ไม วาจะเป ็นภาษาไทยหร ือภาษาอ ังกฤษ ต อง

ใชภาษาเข ียนไมใชภาษาพ ูด ภาษาแสลง หร ือภาษาสํานวนเนื่องจากป ัญหาพ ิเศษและรายงานสัมมนาเป ็น

เอกสารทางวิชาการ การใช คํา วลี หรือประโยคตองใชใหถูกตองโดยยึดหลักไวยากรณของภาษาที่ใชเขียน 

3.4 ความถ ูกต องของข อม ูลและการพ ิมพ อ ักษร ความน าเชื่อถ ือของการเข ียนป ัญหาพ ิเศษและ

รายงานสัมมนาอยู ท่ี ความถูกตอง ท้ังขอมูลเชิงวิชาการและการพ ิส ูจน อ ักษร ด ังนั้น จ ึงเป ็นภาระของ

น ักศ ึกษาท่ีต องรับผ ิดชอบ ในการเขียนขอมูลท่ีถูกตอง ตรงตามความเปนจริง และตรวจสอบความถ ูกต องของ

การเข ียนคําศ ัพท ท ุกคํา และตัวเลขท ุกตัว 
 

4. การเสนอ/ขออนุม ัติเค าโครงปญหาพิเศษและหัวขอสัมมนา 
 

4.1    เสนอขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ใหภาควิชาพ ิจารณาสรรหาอาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษและ

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาปญหาพิเศษ โดยพิจารณาจากภาระงานและประสบการณดานวิจัยและใหคําปรึกษา

ดานวิชาการ โดย 

หนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาปญหาพิเศษ มีดังนี้  

1) ใหคําปรึกษาเก่ียวกับวิธ ีการศ ึกษาวิจัย การตัดสินปญหาท่ีเกิดข้ึนขณะดําเนินการวิจัย 

 2) ประเม ินผลการทําปญหาพิเศษ ในระหวางท่ีกําลังปญหาพิเศษ 

 3) พ ิจารณาใหความเห็นชอบในการขอสอบปญหาพิเศษ ของนักศ ึกษา 

 หนาท่ีของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาปญหาพิเศษ มีดังนี้  

1) ใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับการเขียนปญหาพิเศษ และการใชถอยคําภาษา  

2) พ ิจารณาใหความเห็นชอบรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาปญหาพิเศษในการขอสอบปญหาพิเศษของ

นักศ ึกษา  

        หนาท่ีของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาสัมมนา มีดังนี้ 

1) ใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับการเขียนปญหารายงานสัมมนา และการใชถอยคําภาษา  

2) พ ิจารณาใหความเห็นชอบในการขอนําเสนอสัมมนาของนักศึกษา 

น ักศ ึกษาแต ละคนม ีโอกาสได รับคําปร ึกษา ชี้แนะจากอาจารย ท่ีปร ึกษ าปญหาพิเศษ ในระด ับ

ต างๆก ัน ตั้งแต เริ่มทําการว ิจ ัยจนถ ึงผล ิตป ัญหาพ ิเศษออกมาเป ็นร ูปเล ม ควรพยายามเข าพบเพื่อหาร ือ

เรื่องนี ้อยางจริงจังกับอาจารยท่ีปรึกษาฯ ทันทีและสมํ่าเสมอ 
 

5. ส่ิงท่ีนักศึกษาควรทราบในการทําปญหาพิเศษและรายงานสัมมนา 
 

5.1 นักศ ึกษาควรทําความเขาใจระเบียบ และข อปฏิบัติในการทําปญหาพ ิเศษและรายงานสัมมนาให

เขาใจ เพ่ือชวยใหสามารถวางแผนการทําปญหาพิเศษและรายงานสัมมนาใหสําเร็จตามกําหนดเวลา 

5.2 เมื อน ักศ ึกษาได ห ัวข อท่ีจะทําป ัญหาพ ิเศษและหัวขอสัมมนาควรรีบปร ึกษาหาร ือก ับอาจารย 

อาจารย ท่ีปร ึกษาและอาจารยประจําวิชาดังกลาว  

5.3 จรรยาบรรณในการทําวิจ ัย เนื่องจากการทําป ัญหาพ ิเศษเป ็นงานเข ียนท่ีเสนอความค ิดเห ็น 



หร ือข อม ูลท่ีเป ็นผลส ืบเนื่องมาจากการศ ึกษาและว ิจ ัย และในการดําเน ินการว ิจ ัยใดๆ ย อมม ีบ ุคคลหร ือ 

หนวยงานเขามาเก่ียวของดวย ดังนั้น นักศ ึกษาควรคํานึงถึงจรรยาบรรณท่ีน ักวิจ ัยพ ึงปฏิบ ัติ ได แก ม ีความ 

ซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน ไมนําผลงานของผู อ่ืนมาเป ็นของตน รวมถ ึงไม ลอกเล ียนงานวิจ ัยของผู อ่ืน ต องให 

เก ียรต ิและอ างอ ิงถ ึงบ ุคคลหร ือแหล ง ท่ีมาของข อม ูล ท่ีนํามาใช ในงานว ิจ ัยและแหล ง ท่ีมาของท ุน 

สนับสนุนงานว ิจัย 
 

6. การเรียบเรียงปญหาพิเศษและรายงานสัมมนา 
 

ปญหาพิเศษเปนผลงานจากการคนควาทดลองและวิจัยในหัวขอใดๆ เพ่ือใหไดข อม ูลท่ีถ ูกต องและม ี

ค ุณค า สามารถนําไปใชอ างอ ิงหร ือเป ็นข อม ูลสําหรับการวิจ ัยท่ีเก่ียวข องก ันต อไปได สวนรายงานสัมมนาเปนการ

รวบรวม เรียบเรียงผลงานวิจัยและขอมูลใหมๆท่ีเปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ ด ังนั้นจ ึงน ับว าการเสนอผลงานป ัญหา

พ ิเศษ เป ็นงานท่ีสําค ัญอย างยิ่งสําหรับน ักศ ึกษาแต ละคนจะต องทําเพื่อเป ็นส วนหนึ งของการศึกษาในระดับ

ปริญญา ซ่ึงมีคําแนะนําท่ัวไปดังตอไปนี ้

6.1 น ักศ ึกษาควรศ ึกษาขั นตอนของการเสนอป ัญหาพ ิเศษ อย างละเอ ียดน ับตั้งแต การเสนอ

โครงการปญหาพิเศษ ไปจนถึงการลงทะเบียน และการเขียนปญหาพิเศษ ตามคําแนะนําในคูม ือฉบับนี้ 

6.2 ห ัวข อป ัญหาพ ิเศษท้ังภาษาไทยและภาษาอ ังกฤษต องสอดคล องก ัน และอยู ในขอบข ายของ 

สาขาวิชาเอก ซ่ึงไดตรวจสอบแลววาไมซ าซอนกับผูอ่ืน 

6.3 การเข ียนปญหาพิเศษและรายงานสัมมนาควรเขียนดวยความตั้งใจ ใชภาษาท่ีดี อานเขาใจงาย 

ถูกตองตามหลักไวยากรณและแสดงความคิดอยางมีเหตุผล การใชคํา การเขียนตัวสะกดและคําศัพทเฉพาะให

เปนไปตามพจนาน ุกรมและศ ัพท บ ัญญ ัต ิของราชบ ัณฑ ิตยสถาน เล ือกใช คําตรงก ับความหมายท่ีต องการ 

เข ียนเป ็น ประโยคส ันๆ ไม วกวน หร ือส ับสน ให ได ใจความชดัเจนและเชื่อมความอย างต อเนื่องละเว นการใช 

ภาษา ฟ ุมเฟ ือย การย้ําคําหร ือย ข อความโดยไร ประโยชน การเข ียนในแต ละห ัวข อควรตรงตามความหมาย

ของ ห ัวข อนั้น ๆ เชน คํานําว ัตถ ุประสงค การตรวจเอกสาร อ ุปกรณ และวิธ ีการ เป ็นต น ข อความในแต ละย อ

หนาเปนเรื่องเด ียวกัน 

6.4 เอกสารและสิ่งอ างอ ิงท ุกรายการท่ีอ างถ ึงในป ัญหาพ ิเศษและรายงานสัมมนา ให รวมไว ในส วน

เอกสารและสิ่งอ างอ ิงเพ่ือใหผูสนใจสามารถติดตามคนควาเพ ิ่มเติมได ดังนั้นการเข ียนสวนเอกสารและสิ่ง

อ างอ ิงจึงควรใหรายละเอ ียดเกี่ยวก ับเอกสารและสิ่งอ างอ ิงเหล านั้นเพ ียงพอและถ ูกต องท่ีส ุดด ังท่ีระบ ุในบท

ท่ี 4 เอกสารและสิ่งอ างอ ิงท่ีอ างถ ึงทุกรายการต องม ีปรากฏในลําด ับเอกสารและสิ่งอ างอ ิง ในทํานองเด ียวก ัน

เอกสารท่ีปรากฏในลําดับเอกสารและสิ่งอ างอ ิงตองเปนเอกสารและสิ่งอ างอ ิงท่ีอ างถ ึงในปญหาพิเศษและ

รายงานสัมมนาเทานั้น 

6.5 ป ัญหาที่มักเก ิดขึ้นเสมอเมื่อเข ียนป ัญหาพ ิเศษ เสร ็จแล ว      คือเอกสารที่ใชอ างอ ิงมักจะ

กระจ ัดกระจายไปทําให ยากแก การรวบรวมเพื่อจ ัดทํารายการเอกสารและสิ่งอ างอ ิง วิธ ีการหนึ งท่ีจะช วยได 

มาก คือ เม่ือสืบคนในหองสม ุด ให จดรายละเอ ียดของเอกสารและสิ่งอ างอ ิงท่ีค นมาลงในกระดาษการ ด 

(ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว หรือ 5 นิ้ว x 8 นิ้ว) ซ่ึงมีขายท่ัวไป โดยเขียนตามรูปแบบการเขียนเอกสารและสิ่งอ างอ ิง
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ของปญหาพิเศษและรายงานสัมมนา ใชการด 1 แผนตอเอกสาร 1 รายการ และอาจบ ันท ึกเรื ่องย อของ

เอกสารนั้น ๆ ไวด วย แยกแผ นการ ดเฉพาะท่ีได อ างอ ิงไวในป ัญหาพ ิเศษและรายงานสัมมนามารวบรวมไว

ต างหาก เมื อม ีการแก ไขป ัญหาพ ิเศษและรายงานสัมมนา เอกสารบางฉบ ับอาจถ ูกต ัดทิ งไป ก ็สามารถด ึง

การ ดออกได การจ ัดทําการ ดย ังสะดวกในการเร ียงลําด ับเอกสาร และสิ่งอ างอ ิง โดยนําการดมาเรียงลําดับ

แลวพ ิมพ จากการดโดยตรง 

6.5 ป ัญหาพ ิเศษและรายงานสัมมนาฉบ ับสมบ ูรณเป ็น เอกสารท่ีแสดงค ุณภาพของการ

ค นคว าว ิจ ัย และเป ็นการประเม ินผลการศ ึกษาของน ักศ ึกษา ด ังนั้นน ักศ ึกษาควรตรวจร างป ัญหา

พ ิเศษและรางรายงานสัมมนาและปรับปร ุงแก ไ ขข อบกพร องต างๆให สมบ ูรณ ก อนท่ีจะอาจารยท่ี

ปร ึกษาป ัญหาพ ิเศษหรืออาจารยประจํารายวิชา  เพื ่อตรวจสอบความถูกตองแลวทําการแกไขตาม

คําแนะนําจนเรียบรอยดีแลวจึงนําเสนอเพ่ือยื่นขอสอบปญหาพิเศษหรือยื่นขอนําเสนอสัมมนา 

7. การขอสอบปญหาพิเศษและการนําเสนอสัมมนา 
 

นักศ ึกษาจะม ีสิทธิ์ขอสอบปญหาพิเศษหรือนําเสนอสัมมนาไดเม่ือ 

 



7.1 เค าโครงป ัญหาพ ิเศษหรือหัวขอสัมมนาได รับการอน ุม ัต ิแล วและดําเน ินการทําป ัญหาพิเศษ
มากกวา 60 วัน 

7.2 จ ัดพ ิมพ ป ัญหาพ ิเศษส งให อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจํารายวิชาอ านลวงหนา 
เชนเดียวกับสัมมนาใหสงใหอาจารยประจํารายวิชา กอนกําหนดวันสอบหรือวันเสนอสัมมนาประมาณ 15 
วัน  

7.3 กรณีปญหาพิเศษ น ักศ ึกษาต องกรอกแบบคําร องการขอสอบป ัญหาพ ิเศษตออาจารยท่ีปรึกษา

และอาจารยประจําวิชา โดยท้ังสองคนให ความเห ็นชอบ จากนั้นอาจารยประจําวิชาจะแจ งกําหนดการสอบ

ป ัญหาพ ิเศษ พร อมท้ังเสนอขอแต งตั้งคณะกรรมการสอบปญหาพิเศษกอนกําหนดสอบอยางนอย 15 วัน 

7.4 น ักศ ึกษาจะต องยื นรางปญหาพิเศษจํานวนเท าก ับจํานวนกรรมการคณะกรรมการสอบป ัญหา
พ ิเศษเพ่ือคณะกรรมการจ ะ ไ ด ทําการอ านลวงหนาเปนเวลา 7 วัน กอนการทําการสอบปญหาพิเศษ ตอไป 

การประเม ินผลการทําป ัญหาพ ิเศษในแต ละภาคการศ ึกษาในขณะท่ีการทําป ัญหาพ ิเศษย ังไม เสร ็จสิ น

ให คณะกรรมการสอบปญหาพิเศษเป ็นผูประเม ินผลการศึกษาของนักศ ึกษาตามเกณฑ การวัดผล 
 

8. การสงปญหาพิเศษและรายงานสัมมนา 
 

น ักศ ึกษา ท่ีสอบผ านการสอบป ัญหาพ ิเศษและนํา เสนอสัมมนาแล ว ให จ ัดพ ิมพ ร ูปเล ม

ตามกําหนดของคณะเทคโนโลย ีการเกษตร และส งรางป ัญหาพ ิเศษ จํานวน 1 ช ุดใหอาจารยท่ีปรึกษา

ปญหาพิเศษ และรางรายงานสัมมนาใหอาจารยประจําวิชาสัมมนา ตรวจสอบความถ ูกต องภายใน 1 

ส ัปดาห หล ังการสอบ เมื อ เล มป ัญหาพ ิเศษและรายงานสัมมนาได ผ านความเห ็นชอบของอาจารยผู

ตรวจสอบเรียบรอยแลว ให ส งป ัญหาพ ิเศษฉบ ับสมบ ูรณ ท่ีแก ไขเร ียบร อยแล วจํานวน 3 ช ุด เป ็นอย าง

น อย หรือรายงานสัมมนาจํานวน 1 ชุด เพื่อดําเน ินการสร ุปรายชื่อน ักศ ึกษาท่ีจ ัดส งป ัญหาพ ิเศษและ

รายงานสัมมนาให หลักสูตร เพื่อดําเน ินการขออนุมัติปญหาพิเศษและรายงานสัมมนา และจัดสงให

หองสมุด 1 เลม สํานักงานคณะฯ 1 เลม และหลักสูตร 1 เลม 
 

9. ขอแนะนําในการใชภาษา 
 

ในการเข ียนป ัญหาพ ิเศษและรายงานสัมมนานั้นผู เข ียนควรใช ภาษาท่ีผู อ านแล วเข าใจตรง

ตามท่ีผู เข ียนต องการ การเข ียนปญหาพ ิเศษและรายงานสัมมนาจะต องอธิบายหร ือบรรยายสิ่งต าง ๆ 

อย างละเอ ียด และชัดเจนท่ีส ุด โดยต องค ิดอยู เสมอวาผู อ านย อมไม ทราบความซ ับซ อน เท าก ับผู เข ียน

ป ัญหาพ ิเศษและรายงานสัมมนา ด ังนั้น ภาษาท่ีใชในการเข ียนป ัญหาพ ิเศษ ควรมีลักษณะดังนี ้

9.1 ภาษาท่ีเขาใจงายตรงไปตรงมา และม ีความชัดเจนไมคลมุเครือ 

9.2 ภาษาท่ีสังคมโดยมากรับรอง หรือนิยมก ันวาสุภาพ 

9.3 ภาษาท่ีใช ในการเข ียนแม ว าจะแตกต างก ับภาษาพ ูดก ็จร ิง แต ถ อยคําสํานวนหร ือประโยค 

บางชนิดก็ใชกันในเวลาพ ูดเทานั้น ผ ูเขียนปญหาพิเศษและรายงานสัมมนาพ ึงควรพิจารณาวาควรจะใชได

หรือไม 

9.4 เป ็นภาษามาตรฐาน กล าวค ือ เป ็นภาษาท่ีคนส วนใหญ ใช และเข าใจก ันผู เข ียนควรงดใช
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ถอยคําบางจําพวก เชน คํานําหรือสํานวนท่ีใชในเฉพาะในทองถ่ินหรือในชนกลุมนอย เปนตน 

9.5 การใชราชาศ ัพทและการใชคําสําหรับน ักบวชตลอดจนผู มียศบรรดาศักดิ์และบ ุคคลทั่วไปควรให

ถูกตองเหมาะสมตามระเบียบแบบแผนที่นิยมก ัน 

9.6 ไม ควรใช คําหร ือสํานวนเด ียวก ันบ อยๆ ในท่ีใกล ก ัน ควรใชคําหร ือสํานวนอ่ืนๆ ซ่ึงอาจใช 

แทนก ันได 

9.7 การเข ียนชื่อเฉพาะจากภาษาต างประเทศเป ็นภาษาไทย ควรใช ว ิธ ีการถ ายต ัวอ ักษรตาม
แบบของราชบ ัณฑ ิตสถานหร ือตามแบบท่ีน ิยม และเพื่อสื อความหมายท่ีแน ช ัด ผู เข ียนอาจใช ชื่อท่ีเข ียน 
เปนภาษานั้น ๆ  กําก ับไวในวงเล็บตอจากชื่อท่ีเขียนเปนภาษาไทย 

9.8 ไม ควรใช อ ักษรย อ เช น ร.ร. ร.พ. ฯลฯ หร ือคําย อ เช น กระทรวงศ ึกษาฯ แต ถ าม ีความ 

จําเป ็นต องใช อ ักษรย อให ใช เฉพาะท่ีรู จ ักและน ิยมก ันแพร หลายท่ีส ุด หร ือท่ีทางราชการได กําหนดหร ือ 

รับรองใชแลว เช น พ.ศ.  ร.ต.อ.  ม.ร.ว.  ดร. ฯลฯ 

9.9 ในกรณ ีท่ีจําเปนจะต องใชศ ัพท เฉพาะวิชา ควรใชศ ัพท ท่ีเป ็นท่ีรับรองใชก ันแล วในวิชาแขนง 

นั้นๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งศัพทซึ่งคณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยของราชบัณฑ ิตยสถานไดบญัญัติไว 

9.10 ไมควรใชคําภาษาตางประเทศในกรณีท่ีมีคําไทยใชอยูแลว เช น ไมใชคําวา “เรปพ ิเคชัน” ใน
เม่ือภาษาไทยมีคําวา “ซํ้า” ใชอยูแลว 

9.11 ไมควรใชถ อยคําหร ือข อความท่ีอาจม ีความหมายได หลายแง หร ือม ีความหมายกํากวม เชน 

“หามเดินลัดสนาม” อาจมีผูแยงว า หามเดินแตไมไดหามวิ่ง 

9.12 คําเด ียวก ันหร ือกล ุมคําท่ีควรอยู ด วยก ัน ไม  ควรแยกออกจากก ัน เช น ไม แยกคําว  า 

“บ ัตรรายการ” หร ือ “ประโยชน ” ออกจากก ันเป ็น “บ ัตร” หร ือ “ประ”  อย ูบรรท ัดหนึ งหร ือหน าหนึ ง 

“รายการ” หรือ “โยชน ” อยูอีกบรรทัดตอไป 

9.13 คําหรือกลุมคําซ่ึงโดยปกติใชประกอบเปนคูกันและมีลักษณะสํานวนภาษา เชน ฉ ันใด ฉ ันนั้น 

ผูใด  ผูนั้น จะตองใชใหครบและใหรับกันตามความนิยม 

9.14 การใช ภาษาต างประเทศกําก ับไว ในวงเล ็บหล ังคําไทย ควรม ีในกรณ ีท่ีจําเป ็นเท านั้น เช น 

ศัพทเฉพาะวิชาท่ียังไมเปนท่ีรูจักแพรหลาย 

9.15 เข ียนต ัวสะกดการ ันต ผ ูเข ียนพ ึงใช พจนาน ุกรมฉบ ับท่ีเชื่อถ ือได มากท่ีส ุด เป ็นท่ีปร ึกษาใน 

การใชคําใหถูกตองเหมาะสม 

9.16 คําท่ีเป ็นชื่อเฉพาะ เช น ชื่อ นามสก ุล ให เข ียนสะกดการ ันต เหม ือนของเด ิมจะถ ือหล ัก 

อ ักขระวิธีในการเขียนคําท่ัวไปมาใชไม ได 

9.17 เครื องหมายวรรคตอน และการเวนวรรคตอนท่ีถ ูกต องเหมาะสมชวยให อ านเข าใจข อความ 

ตรงตามท่ีผูเขียนตองการ ผูเขียนตองเรียกใชใหถูกท่ี และใชตามความจําเปน 

9.18 เครื องหมายอ่ืน ๆ ท่ีใชประกอบในการเข ียนหน ังส ือ เชน % ตามปกต ิถ ือก ันวาไม ควรใชใน 

ขอความที่เปนการอธิบายโดยทั่วไป คงใชในขอความพ ิเศษเฉพาะแหงเทานั้น 

9.19 ผู เข ียนป ัญหาพ ิเศษและรายงานสัมมนาพ ึงใช ภาษาอย างประหย ัด ไม ควรใช คําฟ ุ ุมเฟ ือย 

กล าวค ือใช ภาษาท่ีใหความหมายตรงไดใจความครบถวน 



9.20 ควรใช ประโยคสั้นกระทัดรัดอยางท่ีเรียกก ันวาประโยคเชิงเดียว หรือ เอกัตถประโยค 

9.21 การเข ียนอธ ิบายหร ือบรรยายในแต ละย อหน าจะต องม ีการลําด ับความรู ความค ิดให 

ตอเนื่องกันไปอยางราบรื่น 

9.22 ยอหนาตาง ๆ  ในปญหาพ ิเศษและรายงานสัมมนาจะตองมีการเรียงลําดับใหส ืบเนื่องสัมพ ันธกัน 

9.23 การถอดความจากภาษาอ่ืน ผู เข ียนจะต องไม แปลแบบคําต อคํา แต ต องถอดความเป ็น 

ถอยคําสํานวนไทยโดยคงความหมายเดิมหรือใกลเคียงท่ีสุดกับของเดิม 
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บทที่ 2 สวนประกอบของปญหาพิเศษและรายงานสัมมนา 
 
 

สวนประกอบของปญหาพิเศษ 1 เรื่อง ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน ดังนี้ 

 1. สวนประกอบตอนตน 

2. สวนเนื้อเรื่อง 

3. สวนประกอบตอนท าย 

สําหรับรายละเอ ียดของสวนประกอบปญหาพิเศษแตละสวน มีดังนี้ 
 

1. สวนประกอบตอนตน 
 

1.1 ปกนอก (Cover) 
 

ปกนอก คือ กระดาษท่ีห อเนื้อในของป ัญหาพ ิเศษหรือรายงานสัมมนาไวไม ให ฉ ีกขาด ชําร ุดและ

เปรอะเป อนโดยง าย ล ักษณะของปกนอกให ใชปกแข ็งเคล ือบม ัน ส ีปกข้ึนอยู ก ับคณะเทคโนโลยีการเกษตร

กําหนด บนปกนอกของปญหาพิเศษและรายงานสัมมนาจะตองมีรายละเอ ียดตามลําดับจากบนลงลาง ดังนี้ 

1) ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมแบบโปร ง ขนาดส ูง 1.5 นิ้ว อยู กึ งกลางของปก ห าง จาก

ขอบกระดาษบนลงมา 1.5 นิ้ว 

2)  ชื่อเรื่องป ัญหาพ ิเศษหรือรายงานสัมมนากําหนดต ัวอ ักษรไทยส ีดํา ต ัวพ ิมพ หนา ขนาด  
18 – 20 พอยท ใหแบงบรรทัดพิมพ ในลักษณะรูปสามเหลี ยมกลับหัวใหสวยงาม 

3)  ชื่อ – นามสก ุล ของผ ูเข ียนป ัญหาพ ิเศษหรือรายงานสัมมนา ให ระบ ุคํานําหน านาม เชน 

นาย นาง นางสาว ไวหนาชื่อผูเขียนดวย แตถามียศ ฐานันดรศักดิ์ หรือสมณศ ักดิ์ เชน พันตรี หมอมราชวงศ 

พระมหากษ ัตร ิย ใหระบุไวดวย สวนคุณวุฒิหรือตําแหนงไม ตองใส การพ ิมพ ชื่อใหอยูตรงกลางหนา 

4)  ระบุชื่อปริญญา ใหระบุวาเปนปริญญานิพนธ ปริญญาใด หลักสูตรใด สาขาใด 

5)  ชื่อสถาบัน ใหใชชื่อ คณะและมหาว ิทยาลัยฯ 

6)  ปท่ีพ ิมพ  (ปท่ีนักศ ึกษาสงเลมปญหาพ ิเศษหรือรายงานสัมมนา) 



 
 
 

7)  กรณีปญหาพิเศษ สันปก พ ิมพ ชื่อผูเขียนปญหาพิเศษ ชื่อปญหาพิเศษ และ พ.ศ. เร ียงไปตาม

ความยาวของ    สันปก โดยจัดระยะใหเหมาะสม ตัวอ ักษรตั้งเม่ือหงายว ิทยานิพนธข้ึน (ดูตัวอยางในภาคผนวก) 
 

1.2 กระดาษเปลา (Blank Page) 
 

ถัดจากปกนอกดานหนา และกอนปกหลัง ตองมีกระดาษเปลาสีขาวค่ันดานละแผน 
 

1.3 หนาปกใน (Title Page) 

เหมือนปกนอกท ุกประการ     ยกเวนไมมีตรามหาวิทยาลัย แตเพิ่มรายชื่อ อาจารยที่ปรึกษา 
 

1.4 ใบรับรองป ัญหาพิเศษ (Approval Form) 
 

หน าท่ีอยู ถ ัดจากหน าปกใน ใบรับรองม ีไวเพ่ือให คณะกรรมการสอบปญหาพิเศษ ประธาน

กรรมการ (รองคณบดีฝายวิชาการหรือผูแทน) และกรรมการสอบ (อาจารยท่ีปรึกษาปญหาพิเศษและอาจารย

ประจําวิชา)  รวมท้ังคณะบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรร ลงนามอนุมัติปญหาพ ิเศษ 
 
 

1.5 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgments) 
 

ก ิตต ิกรรมประกาศเป ็นข อความแสดงความขอบค ุณผู ม ีส วนสน ับสน ุน ช วยเหล ือ และให 

ความร วมม ือในการทําป ัญหาพ ิเศษ ซ่ึงถ ือเป ็นจรรยาบรรณทางวิชาการท่ีผู ทําป ัญหาพ ิเศษควรปฏิบ ัต ิโดย ให

พ ิมพ ขอความ “กิตติกรรมประกาศ” ไวกลางหน ากระดาษ ควรม ีความยาวไม เก ิน 1 หน า (ด ูต ัวอย างใน 

ภาคผนวก) 

1.6 บทคัดยอ (Abstract) 
 

บทสรุปสาระสําคัญของปญหาพิเศษหรือรายงานสัมมนาใหสั้นกะทัดรัด ช ัดเจนทําใหผูอ าน

ทราบถ ึงเนื้อหาได อยางคราวๆ โดยไม จําเป ็นต องอ านเนื้อหาท้ังหมด ความยาวของบทค ัดย อไม ควรเก ิน 1 

หน ากระดาษ A4 ส วนประกอบของบทค ัดย อแบ งเป ็น 2 ส วนค ือ ส วนห ัว (Header)  ซ่ึงระบ ุข อม ูลเก่ียวก ับ 

ชื่อเรื่อง ผ ูวิจ ัยอาจารยท่ีปรึกษา ปร ิญญา (พร อมระบ ุสาขาวิชา) มหาวิทยาล ัย และป ีท่ีพ ิมพ  (ใชป ีท่ีสอบ) โดย

จ ัดพ ิมพ ไว ส วนละบรรท ัด และส วนเนื้อหาของบทค ัดย อ (Text of abstract) (ศ ึกษาการเข ียนได ใน

ภาคผนวก) ซ่ึง ควรเขียนสรุปรายละเอ ียดเก่ียวกับ วัตถุประสงคของการคนควา วิธีการค นควา และ

ผลการว ิจัยโดยสรุป 
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1.7 สารบัญ (Table of Contents) 
 

สวนท่ีใหขอมูลรายการตางๆ ท่ีปรากฏในปญหาพิเศษหรือรายงานสัมมนา ประกอบด วย ชื่อบท 

ชื่อตอนหร ือ ห ัวข อใหญ ๆ จ ัดเร ียงตามลําด ับท่ีปรากฏในเอกสารดังกลาว พร อมท้ังบอกเลขหน าท่ีปรากฏ 

โดยเริ่มตั้งแต บทคัดยอไปจนถึงสิ้นสุดเนื้อหา ชื่อหัวขอท่ีปรากฏในสารบ ัญต องม ีข อความตรงก ับท่ีปรากฏใน

เนื้อ เรื่องเพ่ือชวยใหความสะดวกรวดเร็วในการคนอ านเรื่องนั้นๆ 
 
 

1.8 สารบัญตาราง (List of Tables) 
 

ส วนท่ีให ข อม ูลรายการต างๆ ท่ีแสดงลําด ับท่ีและชื่อของตารางท่ีปรากฏในเนื้อเรื่อง พร อม

ท้ังบอกเลขหน าท่ีปรากฏ ชื่อตารางท่ีปรากฏในสารบ ัญต องม ีลําด ับท่ีตารางและข อความตรงก ับท่ี ปรากฏ

ในเนื้อเรื่อง 
 
 

1.9 สารบัญภาพ (List of Figures) 
 

สวนท่ีบอกถ ึงรายการภาพตางๆ (รูปภาพ แผนภูมิ แผนท่ี กราฟฯลฯ) แสดงลําด บัท่ีและ ชื่อของ

ภาพท่ีปรากฏในเนื้อเรื่อง พร อมท้ังบอกเลขหน าท่ีปรากฏชื่อ ชื่อภาพท่ีปรากฏในสารบ ัญต องมี ลําดับท่ี

ภาพและข อความตรงกับท่ีปรากฏในเนื้อเรื่อง 
 

2. สวนเนื้อเรื่อง 
 

แบงเนื้อหาออกเปนบท และระบุลําดับท่ี ประกอบดวยเนื้อหา 5 บท คือ 
 

2.1 บทท่ี 1 บทนํา (Introduction) เป ็นเนื้อหาส วนนําของร ูปแบบป ัญหาพ ิเศษ ท่ีกล าวถ ึง 

หัวขอตางๆ ดังตอไปนี้ 

2.1.1 บทนํา ซ่ึงจะอธ ิบายถ ึงความเป ็นมาและความสําค ัญของการทําป ัญหาพิเศษหรือ

รายงานสัมมนานั้นๆ เน นการเข ียนถ ึงภ ูม ิหล ังท่ีเก่ียวข องก ับเรื่องท่ีค นคว าว ิจ ัยความจําเป ็นหร ือสาเหต ุ

ท่ีต องศ ึกษา การนําไปสู ความกาวหนาทางวิชาการตลอดจนประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาเรื่องนั้น 

2.1.2 วัตถ ุประสงค เป ็นการเข ียนถ ึงจ ุดมุ งหมายท่ีต องการค นควาหาข อเท ็จจร ิงของผู ศ ึกษา 

คนควา ดังนั้นหัวขอนี้จะกลาวถึงปญหาท่ีตองการทราบคําตอบ เรียงลําด บัสําค ัญก อนหล ังการเข ียนการใช 

ประโยคท่ีสมบูรณใชถอยคําท่ีแสดงถึงข อมูลท่ีตองการศึกษา 

2.1.3 สมมติฐาน (ถาม ี) เปนการคาดเดาคําตอบไวลวงหนา อยางมีเหตุผลทางทฤษฎี 

2.1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะได รับ เป ็นการกล าวถ ึงผลประโยชน ท่ีได จากการศ ึกษาโดยด ูสิ่งท่ีได 

นั้นนําไปใช ประโยชน ได อย างไร ท้ังในการสร างเอกสารความรู ใหม และการนําไปใช ในการแก ไขและ 

ปองกันปญหาในสังคม การเข ียนประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับเปนขอๆ 

 
 



2.1.5 ขอบเขตการทดลอง เน นการข ีดวงจําก ัดในการศ ึกษาให แน ชัดวาจะศ ึกษาพ ิจารณาใน
ขอบเขตใด โดยการกําหนดสถานท่ีท่ีศ ึกษา ค ุณสมบ ัต ิของสิ่งท่ีศ ึกษา เครื องม ือท่ีใช และข อม ูลท่ีใช โดย 
กําหนดขอบเขตใหชัดเจน 

2.1.6 สถานท่ีทําการทดลอง กล าวถ ึงสถานท่ีในการทํางานทดลอง ระบ ุให ช ัดเจนท้ังในการ
ปฏิบัติภาคสนามและหองปฏิบ ัติการ 

2.1.7 ระยะเวลาในการทดลอง กล าวถ ึงขั นตอนการทํางานโดยเริ่มต นจากการศ ึกษา 

จนกระท ั่งสิ้นสุดการศ ึกษาโดยกําหนดระยะเวลาทุกข ั้นตอน 

2.1.8 ตัวแปร (ถาม ี) 

2.1.9 นิยามศัพทเฉพาะ เปนการกลาวถึง ความหมายของคํา หร ือข อความท่ีผู ศ ึกษาต องการ ทํา

ความเข าใจกับผูอ าน เพ่ือใหเขาใจตรงก ันก ับผู ศ ึกษา ซ่ึงอาจจะเป ็นคําศ ัพท เฉพาะของเรื ่องคําศ ัพท ตาม 

ทฤษฎี คําศ ัพท เช ิงปฏ ิบ ัต ิการ หร ือการน ิยามคําศ ัพท ท่ีผู ศ ึกษาได ทําการน ิยามไว ในเอกสารการศ ึกษาใน 

ครั้งนี้ เพ่ือตองการใหผูอ านทําความเข าใจกับคําศัพทเหลานั้น 

2.2 บทท่ี 2 ตรวจเอกสารและงานว ิจ ัยท่ีเกี ่ยวข อง (Literature Review) เป ็นการเข ียน 

เนื้อหาเกี่ยวก ับทฤษฎ ีว าม ีความสําค ัญอย างยิ่งต อการศ ึกษาค นคว า แสดงถ ึงการสํารวจตรวจสอบหร ือ 

ทบทวนทฤษฎ ี การว ิจ ัยและเอกสารต างๆ ท่ีเกี่ยวข องในอด ีตอย างละเอ ียดครบถ วนของผู ศ ึกษา เพื่อให 

ผู อ านเห ็นประเด ็นป ัญหาการศ ึกษาและแนวความค ิดในการศ ึกษาอย างชัดเจน เนื้อหาท่ีผู วิจ ัยหร ือผู เข ียน 

ป ัญหาพ ิเศษได รวบรวมและเร ียบเร ียงเกี่ยวก ับข อม ูลด านทฤษฎี หล ักการ ผลงานว ิจ ัยท่ีเกี่ยวข อง หร ือ 

ขอมูลพ้ืนฐานท่ีมีผูทําไวกอนแลววามีความเก่ียวข องหร ือส ัมพ ันธก ับการศ ึกษาในห ัวข อท่ีเรากําล ังศ ึกษาอยู

มากน อยเพ ียงไร ในส วนนี้น ักศ ึกษาต องตั้งใจทําการศ ึกษาเป ็นอย างยิ่ง เพื่อจะได รู เทคน ิคต างๆ ท่ีเขาได 

ทําการศ ึกษาไปแล ว มาปรับปร ุงให เหมาะสมก ับการศ ึกษาว ิจ ัยของตนเอง และน ักศ ึกษาต องสร ุปข อม ูล 

หร ือผลงานท่ีม ีผู ทํามาแล ว โดยเร ียบเร ียงเป ็นภาษาเข ียนท่ีสละสลวยอ านใจความถ ูกต องตรงตามเอกสาร 

ตนฉบับแตไมควรคัดลอกมาท ุกต ัวอ ักษร ข อบกพร องท่ีพบเสมอ ก ็ค ือการค ัดลอกข อความมาท้ังหมดแล ว 

นํามาพ ิมพ ต อก ันโดยไม ม ีข อความเชื่อมโยงทําให ไม ต อเนื่อง ด ังนั้นจ ึงควรอ านเอกสารให เข าใจและเร ียบ 

เรียงข้ึนใหมเปนสํานวนของตนเอง 
 

2.3 บทท่ี 3 อ ุปกรณ และว ิธ ีการทดลอง (Materials and Methods) เป ็นส วนท่ีระบ ุว ัสดุ 

อ ุปกรณ และเครื องม ือท่ีใช ในการทดลอง แนวทาง ขั นตอนหร ือแผนการดําเน ินการว ิจ ัย โดยเน นว าได 

ทําการศ ึกษาอะไรบ างพร อมระบ ุว ิธ ีการเก ็บรวบรวมข อม ูลและสถ ิต ิท่ีใช ในการว ิเคราะห ข อม ูล โดยต อง 

ศึกษาตามทฤษฎีท่ีอ างอ ิงในบทท่ี 2 และการศึกษาตองเปนไปตามวัตถ ุประสงค และขอบเขตของการศ ึกษา 

ตามท่ีไดกลาวในบทท่ี 1 
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2.4 บทท่ี 4 ผลและว ิจารณ (Results and Discussion) เป ็นการเสนอผลงานว ิจ ัยท่ีได จาก การ

ทดลอง ต องอธ ิบายให ชดัเจนและอาจใชตาราง ร ูปภาพ กราฟ ไดอะแกรม ฯลฯ ประกอบคําอธ ิบาย ให 

มองเห ็นภาพชดัเจนยิ่งข้ึน สําหรับว ิจารณ เป ็นการวิจารณ ผลการทดลองม ีจ ุดมุ งหมายหล ักเพ่ืออธ ิบาย 

เหตุผลท่ีทําใหไดผลการทดลองเชนนั้น และควรเขียนการวิจารณในลักษณะตอไปนี้ 
 

4.1 ผลที่ได จากการทดลองเป ็นไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหร ือไม ถ าไม  เป ็นไปตามเปาหมาย ตองให

เหตุผลช ัดเจน 

4.2 ผลท่ีได เหม ือนหร ือคล ายก ับงานว ิจ ัยท่ีม ีผู ทํามาก อนหร ือไม และอย างไร ถ าผลออกมา 
ตางก ันตองใหเหตุผลเช นกัน 

4.3 ถาเปาหมายของการทดลองเพ่ือท่ีจะสนับสนุนหรือค ัดคานทฤษฎีเกา ผลท่ีไดจะตองมี
น้ําหนักมากพอท่ีจะสนับสนุนหรือค ัดคานทฤษฎีนั้นๆ 

4.4 ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากผลการทดลอง 
 

หรือ 
 

      บทท่ี 4 ผลการทดลอง (Results) เป ็นส วนท่ีอธ ิบายผลการทดลองแบบบรรยายท่ีแสดง

ใน รูปแบบตาราง กราฟ และอธิบายประกอบด วย โดยแบ งผลการทดลองตามวัตถ ุประสงค ท่ีกําหนดไว  โดยผู 

ศึกษาตองเสนอใหผูอานทราบอยางชัดเจน ถึงเนื้อหา ผลการศ ึกษา จะตองต อเนื่องจากการกระทําในบทท่ี 3 

โดยบอกผลท่ีไดใหสอดคลองก ับวิธีการทดลองในบทท่ี 3 
 

2.5 บทท่ี 5 สร ุปและข อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendations) เป ็นส วนท่ี สร ุป

สาระสําค ัญของการทดลองและผลที่ได รับพร อมทั้งกล าวถ ึงป ัญหาและจ ุดอ  อนในงานนั้นอาจม ี ข อเสนอแนะ

ต างๆ เชน การเสนอแนะเก่ียวก ับการวิจ ัยในขั นต อไป ประโยชน ในการนําผลว ิจ ัยไปปรับใช หรือนําไปพัฒนา

แนวคิดหรือทฤษฎีในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ เปนตน 
 

หรือ 
 

บทท่ี 5 สร ุป ว ิจารณ ผลการทดลองและข อเสนอแนะ (Conclusion, Discussion and 

Recommendations) เปนสวนท่ีอธิบายถึงข อสรุปความสัมพ ันธก ับผลการทดลองท้ังหมดท่ีอธิบายไวใน บท

ท่ี 4 รวมถ ึงการวิเคราะหผลการทดลองจะต องม ีเอกสารอ างอ ิงท่ีส ัมพ ันธก ับข อม ูลเชงิวิชาการท่ีอธิบาย ผลการ

ทดลองไดอยางชัดเจน พรอมท้ังม ีข อเสนอแนะสําหรับงานวิจ ัยท่ีเก่ียวข องต อไปตลอดจนประโยชน ในทาง

ประยุกตของผลการวิจัยท่ีได 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

3.1 เอกสารอ างอ ิงหร ือบรรณาน ุกรม เป ็นการอ างอ ิงถ ึงเอกสารท่ีได ไปศ ึกษาค นคว ามา เพื่อ 

ประกอบการทําป ัญหาพ ิเศษ ท่ีผู เข ียนป ัญหาพ ิเศษใชศ ึกษาค นควาประกอบการทําป ัญหาพ ิเศษหร ือเร ียบ 

เร ียงจากเอกสารเล มใดต องกล าวถ ึงเพื่อเป ็นเก ียรต ิในการศ ึกษาว ิจ ัยต อไป รายการว ัสด ุท ุกรายการท่ี 

ปรากฏในการอางอ ิงในตัวเรื่องจะตองปรากฏในบรรณานุกรม ผูเขียนปญหาพ ิเศษจะตองระวังไมสื่อวัสดุ

สารนิเทศที่มีเนื้อหาไกลจากเนื้อเร่ืองหรือหัวขอที่เข ียน และตองตรวจสอบให การอ างอ ิงในเนื้อเร่ืองตรงกับ ท่ีมีอ าง

ในบรรณานุกรมของสวนประกอบตอนท าย 
 

3.2 ภาคผนวก ค ือ สวนท่ีเก่ียวของก ับป ัญหาพิเศษแตไมใชเนื้อหาปญหาพิเศษ ซ่ึงผูเขียนปญหา 

พ ิเศษนํามาเพ ิ่มเต มิข้ึนในตอนทายของปญหาพ ิเศษดวยความม ุงหวังจะทําใหผูอ านเขาใจในเนื้อหาของ ปญหา

พิเศษอย างแจมแจง รวมท้ังทําใหเนื้อหาในป ัญหาพิเศษม ีความสมบูรณยิ่งข้ึนตัวอยางเชน ภาคผนวกในปญหา

พิเศษ มักจะนําเอาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยหรือภาพท่ีสอดคลองก ับงานวิจัย เชน เครื่องมือ วิธีการทดลอง

ผลการวิเคราะหทางสถิติ แบบสอบถามหร ือแบบทดสอบที่ใชในการรวบรวม ขอมูล เปนตน การจะมี

ภาคผนวกหรือไม ข้ึนอยู กับความจําเปนและความเหมาะสมของปญหาพิเศษแตละ เรื่อง หากมีใหเริ่ม

ภาคผนวกในหนาถัดจากเอกสารและสิ่งอ างอ ิงโดยม ีขอความวา ภาคผนวก (Appendix/ Appendices) อยู

กลางหนากระดาษสวนกลาง รายละเอ ียดในภาคผนวกให แสดงในหนาถัดไป หากม ีความจําเปนตองแบง

ภาคผนวกออกเปนภาคผนวกย อยในหนาตอไปพ ิมพ คําวา ภาคผนวก ก  และชื่อของ ภาคผนวก ก ตรงกลาง

หนากระดาษสวนกลาง การเริ่มภาคผนวกยอยท ุกครั้งใหข้ึนหนาใหม (ดูตัวอย างใน ภาคผนวก) 
 

3.3 อภิธานศัพท เป ็นส วนท่ีผู เข ียนรวบรวมคําศ ัพท ต าง ๆ ท่ีใชในการทําป ัญหาพ ิเศษมาจ ัดเร ียง 

ตามลําด ับต ัวอ ักษรของคําศ ัพท แล วอธ ิบายความหมายของคําศ ัพท เอาไว เพื่อให ผู อ าน เข าใจความหมาย 

ของคําศ ัพท เหล านั้นตรงก ับท่ีผู เข ียนใช ถ าคําศ ัพท ท่ีต องการอธ ิบายม ีน อยไม จําเป ็นต องม ีอภ ิธานศ ัพท 

ผูเขียนอาจอธิบายความหมายของคําศัพทไวตอนทายบทท่ี 1 ในนิยามศัพทเฉพาะ 
 
 

3.4 ประว ัต ิของผู ว ิจ ัย เป ็นส วนท่ีผู เข ียนแจ งให ทราบถ ึงข อม ูลส วนต ัวบางประการของผู วิจ ัย ซ่ึง จะ

เป ็นประโยชน แก บ ุคคลอ่ืน ๆ ท่ีต องการต ิดต อก ับการศ ึกษาค นคว า เป ็นส วนท่ีอยู หน าส ุดท ายของ 

สวนประกอบตอนท ายประเภทปญหาพ ิเศษ สาระท่ีสําคัญประกอบดวย ชื่อและนามสก ุล พร อมคํานําหน า 

ชื่อ ว ัน เดือน ปและสถานท่ีเก ิด ภ ูมิลําเนา และการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
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สรุปสวนประกอบปญหาพิเศษ ตองมีสวนประกอบดังนี้ 
 
 

1. ปกนอก 

2. กระดาษเปลา 

3. หนาปกใน 

4. ใบรับรองปญหาพ ิเศษ 

5. กิตติกรรมประกาศ 

6. บทคัดยอ 

7. สารบัญ 

8. สารบัญตาราง (ถาม ี) 

9. สารบัญภาพ (ถาม ี) 

10. เนื้อเรื่อง (บทท่ี 1- 5) พรอมท้ังการอ างอ ิงเอกสารในเนื้อเรื่อง 

11. เอกสารอางอ ิงหรือบรรณานุกรม 

12. ภาคผนวก (ถาม ี) 

13. อภิธานศัพท 

14. ประวัติยอของผูว ิจัย 
 

สวนประกอบตางๆ     ดังกลาวเปนสวนประกอบที่ปญหาพิเศษทุกเลมจะตองมีครบทุกสวน ยกเวน

ส วนท่ีวงเล ็บวา “ ถาม ี ” 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ และรูปแบบการพ ิมพป ัญหาพิเศษและรายงานสัมมนา 
 
 

ป ัญหาพ ิเศษและรายงานสัมมนาจ ัดเป ็นเอกสารท่ีเป ็นหล ักฐานสําค ัญของผู สําเร ็จการศ ึกษาระด ับ

ปร ิญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม การจ ัดพ ิมพ ร ูปเล มป ัญหาพ ิเศษและ

รายงานสัมมนาจ ึงเป ็นความรับผ ิดชอบของน ักศ ึกษาอย างเต ็มที่ ผู เข ียนต องศ ึกษาหล ักเกณฑ ต างๆ ร ูปแบบ 

การเข ียนรวมถ ึงการพิมพ ปญหาพิเศษใหเขาใจ และตองตรวจแกไขตนฉบับใหถูกตองสมบูรณดวยตนเอง    

ด ังนั้น เพื่อให เป ็นมาตรฐานของการจ ัดพ ิมพ ร ูปเล มแบบเด ียวก ันจ ึงกําหนดหล ักเกณฑ และร ูปแบบการ พ ิมพ 

ปญหาพิเศษไวดังนี้คือ 
 

1.  กระดาษท่ีใช พ ิมพ และทําสําเนาหร ือถ ายเอกสาร ต องใช กระดาษท่ีม ีค ุณภาพด ีส ีขาว 

เหม ือนก ันท ุกแผ นไม ม ีเส นบรรท ัด กําหนดให ม ีขนาดกวาง 8.5 นิ้ว ยาว 11.5 นิ้ว หร ือท่ีเร ียกวา “ A4 ” 

และเปนกระดาษชนิดไม ต่ํากวา 80 แกรม 
 

2. การตั้งคาหนากระดาษ ก อนลงม ือพ ิมพ ควรกําหนดแนวขอบซ าย ( ก้ันหน า ) ขอบขวา ( ก้ัน 

หล ัง ) ขอบบนและขอบล างของหน ากระดาษ ให ได ขนาดท่ีกําหนด ค ือ ขอบซ ายและขอบบนห างจากร ิม 

กระดาษ 1.5 นิ้ว ส วนขอบขวาและขอบล างให ห างจากร ิมของกระดาษ 1 นิ้ว แนวด ังกล าวนี้เป ็นแนว 

สมมตไิมตองตีเสนกรอบ 
 

3. รูปแบบตัวอ ักษรคอมพิวเตอร ใชอักษรตัวพิมพ  ขนาดอักษร 16 พอยท ระหวาง 10 – 12 

ตัวอ ักษรตอนิ้ว และตองเปนตัวอ ักษรตอนิ้ว ใหใชชนิดตัวพ ิมพ  (Font type) แบบ TH SarabunPSK 
 

การพ ิมพ ห ัวข อใหญ ให พ ิมพ โดยข้ึนหน าใหม จ ัดกลางหน ากระดาษ และไม ข ีดเส นใต ห ัวข อ 

พ ิมพ ดวยต ัวอ ักษรขนาด 18 พอยท เน นเข มอ ักษร ไม ใส ต ัวเลข , อ ักษร หร ือเครื องหมายใดๆ กําก ับห ัวข อ 

ได แก บทนํา ตรวจเอกสารและงานวิจ ัยท่ีเกี่ยวข อง อ ุปกรณ และวิธ ีการทดลอง ผลและว ิจารณ สร ุปและ 

ขอเสนอแนะ 



 

การพิมพหัวขอรอง ใหพ ิมพ จัดกลางหนากระดาษลําดับตอจากหัวขอใหญ และไมข ีดเสนใต 

หัวขอ พิมพ ดวยตัวอ ักษรขนาด 16 พอยท เนนเข มอ ักษร ไม ใส ต ัวเลข, อ ักษรหร ือ เครื องหมายใดๆ กําก ับ 

หัวขอ 
 
 
 
 
 
 
 

การพิมพหัวขอขาง ใหพ ิมพ ชิดขอบกระดาษดานซายมือ และไมข ีดเสนใตหัวขอ (เวนขอบ 

กระดาษ 1.5 นิ้ว ตามระเบียบแลว) หัวขอขางจะใสเลขกํากับหัวขอหรือไมก ็ไดแลวแตความเหมาะสมของ 

ป ัญหาพ ิเศษหรือรายงานสัมมนาแต ถ าเล ือกใช อย างใดแล วให ใช เป ็นแนวเด ียวก ันไปจนจบส วนของห ัวข อใหญ 

นั้นๆ  (กรณ ีเล ือกใช เลขกําก ับห ัวข อการพ ิมพ ให เว นห างจากต ัวเลข 2 เคาะ ก อนเริ่มพ ิมพ  ข อความ เช น 

1.//การ วิเคราะห ... เปนตน) ใหใชอักษรขนาด 16 พอยท เนนเขมอ ักษร 
 

การพิมพหัวขอระดับยอหนา ให พ ิมพ ในระด ับเด ียวก ับการพ ิมพ ย อหน าของเนื้อหา (0.5 นิ้ว 

หรือ 1 Tab อ ัตโนมัติ) ใหใชอักษรขนาด 16 พอยท ไม เนนเขมอ ักษร และถ ามีการแบงหัวขอยอย มากกวา 3 

ระดับ ใหใชตัวเลขกําก ับสลับกับตัวอักษร (ดูตัวอยางการวางลําดับหัวขอ) 
 

ส วนต ัวอ ักษรภาษาอ ังกฤษต ัวแรกของคําหร ือข อความ จะข้ึนต นด วยอ ักษรต ัวใหญ หร ือ 

อ ักษรตัวเล็กก็ได แตตองเปนแบบเดียวกันตลอดท้ังเลม 
 

4. การเวนระยะ ปญหาพิเศษใหเว นระยะ ดังนี้ 

4.1 การพ ิมพ เนื้อหาเมื อม ีการข้ึนย อหน าในแต ละย อหน าให เวนห างเท าก ับระยะบรรท ัด
พิมพ 

4.2 การเวนระยะระหว างหัวขอกับหัวขอใหเว นหางเทากับ 1 ระยะบรรทัดพ ิมพ  

4.3 การเวนระยะระหวางหัวขอกับเนื้อหาที่เปนขอความที่ตามมาและเป ็นการขึ้นย อหน าใหม ให
เวนเทาก ับ 1 ระยะบรรทัดพ ิมพ  

4.4 การเวนระยะระหว างภาพก ับภาพ ตารางก ับตาราง ท่ีวางไวในหน าเด ียวก ันให เวน
เท าก ับ1 ระยะบรรทัดพ ิมพ  

4.5 การเว นระยะระหว างภาพก ับเนื้อหา และตารางก ับเนื้อหา กรณ ีท่ีม ีการพ ิมพ เนื้อหาใน

หนาเดียวกับภาพและตารางใหเวนเทาก ับ 1 ระยะบรรทัดพ ิมพ  

4.6 การเวนระยะบรรทัดดังกลาวใหใชกับสวนของภาคผนวกดวย (ถาม ี) 
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5. การพ ิมพ ส ูตรหร ือสมการซ ับซ อน การพ ิมพ ส ูตรหร ือสมการซ ับซ อนให พ ิมพ กลางหน า และ 

พ ิมพ เวนเทากับ 1 ระยะบรรทัดพ ิมพ จากข อความและม ีหมายเลขส ูตรและสมการกําก ับตามลําด บัค ือ (1), 

(2), (3)... 
 

6. การพิมพตาราง 
 

6.1 ลําดับท่ีและช่ือตาราง พ ิมพ ดังนี้ 
 

6.1.1 ลําด ับท่ีหร ือเลขหมายประจําตาราง เป ็นส วนท่ีแสดงลําด ับของตารางให ใส คําว า 

ตารางท่ีตามด วยเลขลําด บัท่ีของตารางไวร ิมซ ายม ือส ุดของกระดาษ (โดยม ีการเวนขอบกระดาษด านซ าย 

เทาก ับ 1.5 นิ้ว ตามระเบียบแลว) 

6.1.2 ชื่อตาราง ให พ ิมพ ต อจากเลขลําด ับท่ีของตารางโดยเว น 2 เคาะ กรณ ีชื่อตารางมี

ความยาวเก ินกว า 1 บรรท ัด ให พ ิมพ ต ัวอ ักษรต ัวแรกของบรรท ัดท่ีสองของตารางเป ็นต น ไปให ตรงก ับ 

อ ักษรต ัวแรกของชื่อตารางบรรท ัดแรก และหากม ีคําอธ ิบายท่ีต องการบ งรายละเอ ียดให ช ัดเจนให นํา 

รายละเอ ียดไปใสไวในหมายเหตุทายตาราง 

6.1.3 ตารางท่ีอ างอ ิงจากแหล งอ่ืนให ถ ือปฏ ิบ ัต ิตามวิธ ีการตรวจเอกสาร กล าวค ือให ใส 

ท่ีมาของตารางไวทายตาราง เช น ท่ีมา:/Sharon (2007) ท่ีมา:/ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

6.2 ขนาดของตาราง พ ิมพ ดังนี้ 
 

6.2.1 ตารางตองมีเลขลําดับท่ี ชื่อตาราง หัวขอตาราง ข อความ หมายเหตุ และท่ีมาของ 

ตารางโดยปกติใหพ ิมพ อยูในหนาเดียวกันทั้งหมดโดยอยูภายในขอบกระดาษที่เวนไวตามระเบียบแลว 

6.2.2 ตารางท่ีม ีความยาวจนไม สามารถใส ลงในหน ากระดาษเด ียวก ันได ให พ ิมพ ส วนท่ี 

เหล ือในหน าถ ัดไป โดยพ ิมพ คําวา ตารางท่ีเวน 1 เคาะ ตามด วยลําด ับท่ีของตาราง แล วเวน 2 เคาะตาม 

ดวยคําวา(ตอ) เชน ตารางท่ี/1//(ตอ), ตารางผนวกท่ี/ข1//(ต อ) เป ็นต น โดยไม ต องใส ชื่อตารางซาอ ีกและ 

กรณีนี้จะตองพ ิมพ หัวตารางอ ีกครั้งโดยใชห ัวตารางเดิม 

6.2.3 ตารางท่ีมีความกวางจนไม สามารถบรรจ ุในหน ากระดาษเด ียวได ให พ ิมพ ตามขวาง 

ของหน ากระดาษ (ตารางแนวนอน) โดยห ันห ัวตารางเข าส ันปก หากไม สามารถใส ลงในหน ากระดาษ 

เดียวกันไดใหพ ิมพ สวนที่เหลือในหนาถัดไปและใหใชหลักเกณฑ การพ ิมพ ตารางตอตามข อ     6.2.2 

6.2.4 การพ ิมพ ใช อ ักษรขนาด 16 พอยท โดยใช แบบอ ักษรเด ียวก ับเนื้อความ (หาก 

จําเปนอนุโลมใหใชอ ักษรขนาด 14 พอยท ไดเฉพาะเนื้อหาท่ีอยูภายในตัวตารางเทานั้น) 

6.2.5 ตารางในส วนของภาคผนวกให ใช ร ูปแบบเด ียวก ับตารางในส วนเนื้อหาแต ให ใสลําด ับท่ี
แยกตามภาคผนวก เชน ตารางผนวกท่ี 1, ตารางผนวกท่ี 2 เป ็นต น แต กรณ ีม ีการแบ งภาคผนวก ออกเปน
ภาคผนวกยอย เช น ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข, ภาคผนวก ค ชื่อตารางให ใชตามภาคผนวกย อย นั้นๆ ดวย 
เช น ตารางผนวกท่ี ก1, ตารางผนวกท่ี ก2, ตารางผนวกท่ี ข1, ตารางผนวกท่ี ข2 เปนตน 

 
 



6.3 ขอความ พ ิมพ ดังนี้ 
 

6.3.1 พ ิมพ ขอความแยกตามห ัวข อตารางให ชัดเจน และไม ม ีเส นแบ งสดมภ ยกเวนกรณี 

จําเป ็นต อตารางนั้นๆ และให ทําเส นแบ งแถวท้ังบนและล างเพื่อแยกห ัวข อตารางออกจากข อความให     

ชัดเจนและขีดเสนแบงแถวตอนทายขอความของตารางก อนสวนหมายเหต ุ/ที่มาของตาราง 

6.3.2 ตารางท่ีม ีความจําเป ็นน อยสําหรับเนื ้อหาการบรรยายในป ัญหาพ ิเศษหรือ

รายงานสัมมนาหร ือมี ขอความเปนจํานวนมากใหแสดงไวในภาคผนวก 

6.3.3 หมายเหตุของตาราง (ถาม ี) ใหจัดอยูก อนท่ีมาของตาราง 
 

6.4 หนวย การแสดงหนวยในตารางสามารถทําได 2 กรณี ดังนี้ 
 

6.4.1 แสดงหนวยไวในวงเล ็บ และพ ิมพ ต อท ายห ัวข อตารางหร ือพ ิมพ แยกบรรท ัดห ัวข อ 

ตารางโดยใหอยูบรรทัดถัดไปและอยูตรงกลางของหัวขอตาราง 

6.4.2 ในกรณ ีท่ีห ัวข อตารางต างๆ ม ีหน วยเด ียวก ัน สามารถพ ิมพ หน วยแยกต างหาก 

เพ ียงแหงเดยีวโดยใหพิมพ มุมบนขวามือของตารางแตอยูบรรทัดถ ัดชื่อตารางลงมา 
 

7. การพิมพภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบไดแก แผนภ ูมิ แผนท่ี ภาพถาย ภาพวาด เปนตน โดยพิมพ  ดังนี้ 
 

7.1 ลําดับท่ีและคําบรรยาย 
 

7.1.1 ใหมีเลขลําดับท่ีของภาพเรียงตามลําดับหลังคํา ภาพท่ี หรือภาพผนวกท่ี เชน    

ภาพท่ี/1, ภาพผนวกท่ี/1, ภาพผนวกท่ี/ก1 เปนตน โดยใสไวดานล างของภาพ 

7.1.2 คําบรรยายหร ือชื่อภาพให พ ิมพ ต อจากเลขลําด ับท่ีของภาพ โดยเว น 2 เคาะ

ก อน พ ิมพ  กรณีชื่อภาพมีความยาวเกินกวา 1 บรรทัดใหพ ิมพ ตัวอ ักษรตัวแรกของบรรท ัดท่ีสองของภาพ

เป ็นต น ไปใหตรงกับอ ักษรตัวแรกของ ชื่อตารางบรรทัดแรก 
 

7.2 ขนาดของภาพ ใหพ ิมพ ดังนี้ 
 

7.2.1 จ ัดพ ิมพ  ท้ังต ัวภาพและคําบรรยายอยู  ในหน าเด ียวก ัน และภายใน

บร ิ เวณ ขอบกระดาษท่ีเวนไวตามระเบ ียบโดยจ ัดวางภาพ และชื่อภาพให เหมาะสมก ับกระดาษ การ

พ ิมพ ใชอ ักษร ขนาด 16 พอยท 

7.2.2 กรณ ีต ัวภาพม ีขนาดใหญ เก ินกว าท่ีจะใส ภายในหน ากระดาษท่ีเหล ือหล ังจาก

เว น ขอบกระดาษตามระเบ ียบแล วให ย อส วนของตัวภาพแตกรณีภาพนั้นมีอ ักษรที่ตองพ ิมพ ภายในตัวภาพนั้น 

ใหยอขนาดอักษรภายในตัวภาพไดแตไมเล็กกวาขนาด 14 พอยทในการพิมพ  
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7.2.3 กรณ ีเป ็นภาพขนาดใหญ  ซ่ึงไม สามารถใส ลงกระดาษ A4 ได  เพราะทํา

ให รายละเอ ียดของภาพไม ช ัดเจน ให ใช กระดาษ A3 และพ ับให สามารถใส ในเล มป ัญหาพ ิเศษ

หรือรายงานสัมมนาได อย าง เหมาะสม 

7.2.4 กรณีท่ีภาพมีหลายสวน และไมสามารถจะแสดงในหน าเด ียวก ันได อาจทําการ

แยกสวนไวหนาถัดไปโดยมีลําดับท่ีของภาพ และคําวา (ตอ) เชน ภาพท่ี/1/(ตอ) เปนตน 

7.2.5  ภาพในส วนของภาคผนวกให ใชหล ักเกณฑ เด ียวก ับภาพในส วนเนื้อหาแตใหใส

ลําดับท่ีของภาพแยกตามภาคผนวกยอย โดยใชหลักเกณฑเดียวกับตารางผนวก 

7.2.6 กรณ ีภาพแนวขวาง (แนวนอน) ของกระดาษต องจ ัดให ส วนบนของภาพ

อยูทางดานสันปกและใหพิมพ เลขลําดับท่ีและคําบรรยายหรือชื่อภาพดานลางของภาพขนานกับ

ขอบกระดาษ    ดานขวามือ 

7.2.7 กรณ ีไม อาจใส ลําด ับท่ีและคําบรรยายหร ือชื่อภาพลงในหน าเด ียวก ันก ับภาพ

ได อน ุโลมให ใส ลําด ับท่ีและคําบรรยายหร ือชื่อภาพลงในหน าด านซ ายม ือได (โดยวางภาพไว ในหน า

ด านขวามือ) กรณีนี้ใหนับหนาดวยและไมใหมีการพิมพ ในหนาขวาม ือก อนนั้น (หน าด านขวาม ือในหน า

ก อนนั้น ใหเวนวางไว) ดูตัวอยางในภาคผนวก 
 

7.3 ภาพท่ีเปนกราฟ การแสดงภาพในลักษณะท่ีเปนกราฟ ใหปฏ ิบัติดังนี้ 
 

7.3.1 การแบงสัดสวนของกราฟ (scale) ควรแบ งให เหมาะสมท้ังแกนแนวราบ     

(แกน x) และแกนแนวดิ ง (แกน y) ซ่ึงอาจจะม ีช วงห างเท าก ันหร ือไม เท าก ันก ็ได การต ีเส นแบ งส ัดส วน

อาจจะมี หรือไมม ีก็ไดข้ึนอยูกับลักษณะของกราฟ 

7.3.2 ใหระบ ุชื่อต ัวแปรหร ือคําท่ีพล อตในแต ละแกนให ชัดเจนและกะท ัดร ัดหากม ี
หน วย ตองเขียนหนวยไวในวงเล็บตอทายชื่อตัวแปรของแตละแกน 

 
8. ต ัวเลข ให ใช แบบเด ียวก ันท้ังฉบ ับ เชน ใชเลขอารบ ิกแบบเด ียวโดยตลอดหากจําเป ็นต อง

ใช เลขไทยก ็ต องเล ือกใช เลขให เหมาะสมก ับภาษาด วย เช น อาจใช เลขอารบ ิกก ับเนื้อเรื่องหร ือการ

อ างอ ิงท่ี เป ็นภาษาอ ังกฤษ และใช เลขไทยก ับส วนท่ีเป ็นภาษาไทย แต ต องระว ังอย าใช เลขไทย

ก ับข อความ ภาษาอ ังกฤษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



9. เลขกํากับหนาและการน ับหนา แยกเปน 2 ตอน คือ 
 

ตอนท่ี 1 ในส วนประกอบตอนต น ถ าจะใช เลขกําก ับหน าควรใช ต ัวเลขกําก ับไว ใน

วงเล ็บ ด ังนี้ (1)  (2)  (3)  ….  ส วนป ัญหาพ ิเศษหรือรายงานสัมมนาภาษาอ ังกฤษควรใช เลขโรม ัน 

โดยเริ่มน ับบทนําเป ็นต นไป ส วนประกอบตอนต นนั้นจะม ีเลขกําก ับหน าหร ือไม ข้ึนอยู ก ับว าในแต ละ

ส วนม ีหลายหน าหร ือไม เช น มี สารบัญ 5 – 6 หนา ลักษณะเชนนี้ควรมีเลขกําก ับหน า และไม ใส เลข

กําก ับหน าในส วนท่ีเป ็นหน าแรกของ ชื่อบท หรือชื่อสวนประกอบตางๆ เช น สารบัญ กิตติกรรมประกาศ

บทคัดยอ เปนตน 

ตอนท่ี2ตั้งแต ส วนเนื้อเรื่องเป ็นต นไปจนถ ึงหน าส ุดท ายของเล มต องใชต ัวเลขกําก ับหน า 

ตามลําดับ และไมใสเลขกําก ับหนาในสวนท่ีเป ็นหน าแรกของชื่อบท การลงเลขหน าให วางเลขหน าห าง

จาก ร ิมกระดาษขอบขวา 1 นิ้ว และร ิมกระดาษด านบน 1 นิ้ว หน าหล ังเลขกําก ับหน าไม ต องใส 

เครื องหมาย ใดๆ ตําแหนง และม ีขนาดและรูปแบบอักษรพ ิมพ เชนเดียวกันทั้งเลม 

ตอนท่ี  2  ตั้งแต ส วนเนื้อเรื ่องเป ็นต นไป    จนถ ึงหน าส ุดท ายของเล มต องใชต ัวเลข

กําก ับหน า ตามลําดับ และไมใสเลขกําก ับหนาในสวนท่ีเป ็นหน าแรกของชื่อบท การลงเลขหน าให วาง

เลขหน าห างจาก ร ิมกระดาษขอบขวา 1 นิ้ว และร ิมกระดาษด านบน 1 นิ้ว หน าหล ังเลขกําก ับหน า

ไม ต องใส เครื องหมาย ใดๆ ตําแหนง และม ีขนาดและรูปแบบอักษรพ ิมพ เชนเดียวกันทั้งเลม 

10. การพิมพ การอัดสําเนา และการถายเอกสาร ใหใชกระดาษเพ ียงหน าเด ียวเมื อเข าเล ม

แล ว หนาท่ีมีขอความจะอยูทางขวามือของผูอานตลอด 

11. การขีดเสน ใหใชตามหล ักเกณฑ ดังนี้ 
11.1 การข ีดเส นต างๆ ต องเป ็นเส นตรงได ระด ับก ันโดยตลอด หากเป ็นคู ต องขนานก ัน

และ หางกันไมเก ิน 1 มิลลิเมตร 

11.2 หากม ีข อความหร ือคําอ่ืน ท่ีม ิได เป ็นภาษาหล ักท่ีใชในการเข ียนป ัญหาพ ิเศษหรือ

รายงานสัมมนาไม ว าจะ เป ็นป ัญหาพ ิเศษหรือรายงานสัมมนาภาษาไทยหร ือภาษาอ ังกฤษ เช น ภาษา

ละต ิน ภาษากร ีก ท่ีใช เป ็นคําศ ัพท  เฉพาะทางวิทยาศาสตรหรือเปนคําท่ีม ิไดอยูในวงเล็บเพ่ือกําก ับคําท่ี

อยูขางหนาใหขีดเสนใตคําแต ละคําโดยตลอดหร ือ ใชอักษรตัวเอน การขีดเสนใต เว นแตคําหรือข อความ

นั้นใชกันจนเปนท่ีรูจักกันดีแลวหร ือต องใชบ อย ๆ ใน ภาษาไทยและภาษาอ ังกฤษ ตัวอยางเชน 
 

. . . แนวทางการเปลี่ยน methionine ไปเปน cetaldehyde  ของเชื้อ 

Streptococcus thermophilus 
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12. การใชเครื่องหมายวรรคตอน ใหใชตามหล ักเกณฑ ดังนี้ 
12.1 เครื องหมายมห ัพภาค (. ) เครื องหมายนี้จะไม ปรากฏใน สารบ ัญ สารบ ัญตาราง 

สารบัญภาพ และต ัวเลขท่ีแสดงจํานวน ยกเวนเครื องหมายมห ัพภาคท่ีใชกําก ับหมายเลขข อ โดยปกต ิ

เมื อ ใชมห ัพภาคแล วจะเวน 2 ชวงต ัวอ ักษรก อนจ ึงพ ิมพ ข อความต อไปยกเวนหล ังเลขข อ อ ักษรย อ หร ือ

คําย อ ซ่ึงจะเวน 1 ระยะ เช น p. 45 เปนตน 

12.2 เครื องหมายบ ุพส ัญญา (“.....”) ในการเข ียนป ัญหาพ ิเศษหรือรายงานสัมมนา
ไม ให ใช เครื องหมายบ ุพสัญญา เพ่ือการละข อความ เช น 

 
 
 

ตัวอยางการใชเครื่องหมายบุพสัญญา ไม ใช 

MSB = คากําลังสองเฉลี่ยระหวางกลุม 

MSW = “--------------------------” ภายในกลุม 

ใช 

MSB = คากําลังสองเฉลี่ยระหวางกลุม 

MSW = คากําลังสองเฉลี่ยระหวางภายในกลุม 

 

12.3 เครื องหมายไปยาลน อย (ฯ) ไม กําหนดให ใช ในป ัญหาพ ิเศษหรือรายงาน

สัมมนาแต ให พ ิมพ ชื่อหร ือ ขอความนั้นๆ เต็มรูป ยกเวนไปยาลนอย (ฯ) ท่ีมีการใชกันอยางแพรหลาย

แลว เช น กรุงเทพฯ เปนตน 
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บทที่ 4 

การอ างอิง 
 
 

การอ างอ ิงในปญหาพิเศษและรายงานสัมมนาเป ็นการแจ งแหล งท่ีมาของข อความ แนวค ิด หร ือ

ข อม ูลเพ่ือเป ็นเก ียรติ แก เจาของ ขอความ แนวคิด หรือขอมูลนั้น รวมท้ังเป ็นประโยชน แก ผ ูอ านท่ีประสงค จะ

ทราบรายละเอ ียดอ่ืนๆจากแหลงท่ีมา การอางอ ิงจะปรากฏอยู ใน 2 แห ง ค ือ การอ างอ ิงท่ีแทรกในเนื้อเรื่อง

ป ัญหาพ ิเศษ และ รายการอางอ ิงทายเลมปญหาพิเศษ 
 

การอ างอิงแทรกในเนื้อเรื่อง (in-text citation) 
 

หลักเกณฑ การอ างอ ิงในเนื้อเรื่องปญหาพ ิเศษและรายงานสัมมนาม ี ดังนี้ คือ 
 

1.เอกสารท่ีนํามาอ างอ ิงในเนื้อความปญหาพ ิเศษและรายงานสัมมนาจะต องตรงก ับเอกสารท่ีปรากฏ

ในส วนรายการ เอกสารและสิ่งอ างอ ิงทายเลม 

2. ระบบการอางอ ิงท่ีใชคือ ระบบชื่อและป (name-and-year system) 

3. การอ างอ ิงเอกสารภาษาไทยใหใชชื่อตัว เอกสารภาษาตางประเทศใหใชชื่อสกุล รูปแบบการอ างอ ิง

ในเนื้อเรื่องปญหาพ ิเศษและรายงานสัมมนา 

1. อ างอ ิงเอกสารท้ังฉบับ เปนการสรุปแนวคิดจากเอกสารท้ังเลมหรือท้ังเรื่องด ังตอไปนี้ 
 

1.1. อ างอ ิงเอกสารหนึ่งเรื่องท่ีมีผูแตงคนเดียว มีรูปแบบ ดังนี้ 
 

สมศรี (2552) ..... Prathuangwong (2009) ..... 

.....(สมศรี, 2552) .....(Prathuangwong, 2009) 

ใน พ.ศ. 2552 สมศรี ได .. In 2009, Prathuangwong pointed out that .. 



1.2 อ างอ ิงเอกสารหนึ่งเรื่องท่ีมีผูแตง 2 คน มีรูปแบบ ดังนี้ 
สมศรี และ กาญจเนศ (2552) 

 ..... Prathuangwong and Burr (2009) ...... 

......(สมศรี และ กาญจเนศ, 2552) 

......(Prathuangwong and Burr, 2009) 

ใน พ.ศ. 2552 สมศรี และ กาญจเนศ ได ..... 

In 2009, Prathuangwong and Burr concluded that .....  

1.3 อ างอ ิงเอกสารหนึ่งเรื่องท่ีมีผูแตงตั้งแต 3 คน มีรูปแบบ ดังนี้ 

นภาพร และคณะ (2551)..... Boekfa et al. (2008)…… 

.....(นภาพร และคณะ, 2551) .......(Boekfa et al., 2008) 

ในกรณ ีท่ีม ีเอกสารซ่ึงม ีผ ูแต งตั้งแต 3 คน เป ็นจํานวนมากกวา 1 ฉบ ับ โดยท่ีม ีผ ูแต งคน 

แรกเปนคนเดียวกัน ไม วาผ ูแต งคนท่ี 2 ถ ึงคนส ุดท าย จะเป ็นชดุเด ียวก ันหร ือไม ก ็ตาม ถ าป ีท่ีพ ิมพ เอกสาร 

เหล านั้นเป ็นป ีเด ียวก ัน ให ใส อ ักษร ก ข ..... ในเอกสารภาษาไทย และ a b......ในเอกสารภาษาอ ังกฤษ โดย

ใส ไว หล ังป ีของเอกสาร ท้ังในส วนของการตรวจเอกสารและส วนของเอกสารและสิ่งอ างอ ิงโดยระบุ อ ักษร

เร ียงลําด ับตามลําด ับในรายการเอกสารและสิ่งอ างอ ิง เช น ม ีเอกสารท่ีต องการอ างอ ิง 2 ฉบ ับ ซ่ึงพ ิมพ ในป 

พ.ศ. 2550 โดยผูแตง ดังนี้ 

ฉบับแรก: อ ัญชล ีชพูรอม, เลิศลักษณ  เงินศิริ และ กฤษณา พินิจ ฉบับท่ีสอง: 

อ ัญชลี ชพูรอม, เลิศลักษณ  เงินศิริ, กฤษณา พินิจ และพ ัฒนา ศรฟี ูา ฮุนเนอร 

ในสวนของการตรวจเอกสารใหเขียนอ างอ ิงดังนี้ 
อ ัญชลี และคณะ (2550ก)...... อ ัญชลี และคณะ (2550ข) 

(ใหระบอุ ักษร ก ข ...... ตามหลังปท่ีพิมพ ในรายการเอกสารและสิ่งอ างอ ิงดวย) 

1.4 อ างอ ิงเอกสารท่ีผู แต งเป ็นสถาบ ัน ให ระบ ุชื่อเต ็มของสถาบ ันและถ าชื่อของสถาบ ันนั้น 

เปนหนวยงานของรัฐบาล การระบุชื่อควรเริ่มตนชื่อในระดับกรม หรือต่ํากวา ดังนี้ 

กองอนุรักษสัตวปา กรมปาไม (2552).....  

Oregon State University (2009)...... 
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อนึ่ง หากชื่อสถาบันนั้นยาว ในการอ างอ ิงครั้งแรกให ระบ ุชื่อเต ็มของสถาบ ัน และให ม ีชื่อยอใน

วงเล็บเหลี่ยม สวนการอ างอ ิงครั้งตอๆ ไปใหระบุชื่อยอของสถาบัน ดังนี้ 

การอ างอิงครั้งแรก: 

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม [ส.ป.ก.] (2550)..... 

Food and Agriculture Organization [FAO] (2005)..... 

.....(สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม [ส.ป.ก.], 2550) 

.....(Food and Agriculture Organization [FAO], 2005) 
การอ างอิงครั้งตอๆ ไป: 

ส.ป.ก. (2550) ..... FAO (2005) ..... 

.....(ส.ป.ก., 2550) .....(FAO, 2005) 

1.5 อ างอ ิงเอกสารหลายฉบับท่ีมีผูแตงคนเดียวกัน (ชุดเดียวกัน) ในกรณ ีท่ีป ีท่ีพ ิมพ ต างก ันให ระบ ุชื่อ 

ผ ูแต งเพ ียงครั้งเด ียวแล วระบ ุป ีท่ีพ ิมพ ตามลําด บั โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) ค่ันระหว างป 

เชน นภาพร (2550, 2551, 2552)..... Burr et al. (2008, 2009).... 

......(นภาพร, 2550, 2551, 2552) .....(Burr et al., 2008, 2009) 

ในกรณ ีป ีท่ีพ ิมพ ซาก ันให ใชอ ักษร ก ข ค..... ตามหล ังป ีท่ีพ ิมพ สําหรับเอกสารภาษาไทย แลว

ใหใชอักษร a b c.....ตามหลังปท่ีพิมพ สําหรับเอกสารภาษาอ ังกฤษ ดังนี้ 

นภาพร (2550ก, 2550ข, 2550ค) ..... 

Prathuangwong and Burr (2009a, 2009b)..... 

......(นภาพร, 2550ก, 2550ข, 2550ค) 

...... (Prathuangwong and Burr, 2009a, 2009b) 

 
กรณีท่ีมีเอกสารมากกวา 1 ฉบ ับ ซ่ึงเอกสารแต ละฉบ ับม ีผู แต งคนละคนแต ชื่อเหม ือนก ัน 

และพ ิมพ ในปเดียวกันใหเข ียน ดังนี้ 

อ ัญชลี (2550ก)..... อ ัญชลี (2550ข)..... 

Burr (2009a)……. Burr (2009b)..... 

.....(อ ัญชล ี, 2550ก) .....(อ ัญชล ี, 2550ข) 

.....(Burr, 2009a) (Burr, 2009b)……  

 

 

 

 

 



1.6 อ างอ ิงเอกสารหลายฉบับท่ีมีผูแตงหลายคน (หลายชุด) 

กรณี อ างอ ิงเฉพาะภาษาไทยหรือภาษาอ ังกฤษเพ ียงภาษาเดียว ใหเรียงลําดับตามปท่ี 

พ ิมพ จากนอยไปหามากและค ั่นแตละชุดดวยเครื่องหมาย (;) ดังนี้ 

อ ัญชลี (2550); ธนา (2551); ดุสิต และคณะ (2552)..... 

Wongpokhom (2008); Athinuwat et al. (2009)..... 

.....(อ ัญชล ี, 2550; ธนา, 2551; ดุสิต และคณะ, 2552) 

.....(Wongpokhom 2008; Athinuwat et al., 2009) 

กรณ ีอ างอ ิงท้ังเอกสารภาษาไทยและภาษาอ ังกฤษ ให เร ียงลําด บัเอกสารภาษาไทยก อน แลว

ตามดวยเอกสารภาษาอ ังกฤษ ดังนี้ 

อ ัญชลี (2550); Athinuwat (2009)..... 

.....(อ ัญชล ี, 2550; Athinuwat, 2009) 

1.7 อ างอ ิงเอกสารท่ีไมปรากฏชื่อผูแตง 
ใหใชคําวา นิรนาม สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําวา Anonymous สําหรับเอกสาร 

ภาษาอ ังกฤษ แทนชื่อผูแตง ดังนี้ 

นิรนาม (2552)…. Anonymous (2009)..... 

.....(นิรนาม, 2552) ......(Anonymous, 2009) 
 

1.8 อ างอ ิงเอกสารท่ีม ีบรรณาธ ิการ ผ ูรวบรวม ผ ูแปล หร ือผ ูว ิจารณ ให ใช หล ักเกณฑ และ 

รูปแบบเดียวกับข อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ดังกลาวขางตนเปนกรณีๆ ไป ดังนี้ 

สมศรี (2552) ..... Prathuangwong (2009) ..... 

.....(สมศรี, 2552) .....(Prathuangwong, 2009) 

สมศรี และ กาญจเนศ (2552) ..... Prathuangwong and Burr (2009) ...... 

......( สมศรี และ กาญจเนศ, 2552) …..(Prathuangwong and Burr, 2009) 

นภาพร และคณะ (2551)..... Boekfa et al. (2008)……. 

.....(นภาพร และคณะ, 2551) .......(Boekfa et al., 2008) 
1.9 อ างอ ิงเอกสารท่ีปรากฏในเอกสารอ่ืน ใหระบุเฉพาะชื่อผูแตงและป ีท่ีพ ิมพ ของเอกสารอ่ืน 

นั้นโดยไม ต องอ างอ ิงบ ุคคลท่ีเป ็นผ ูรายงานคนแรก ส วนรายละเอ ียดของผ ูรายงานคนแรกจะปรากฏใน 

สวนเอกสารและสิ่งอ างอ ิง ดังนี้ 

นภาพร (2551) ..... Burr (2009).... ... 

... ...(นภาพร, 2551) ... ... (Burr, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการพิมพรายงานปญหาพิเศษ การอางอิง 29 

1.10 อ างอ ิงสวนหนึ่งของเอกสารรวมบทความหรือบทความในวารสารในการอ างอ ิงส วนหน ึง 

ของเอกสารรวมบทความหรือบทความในวารสารท่ีมีผูเขียนแตละสวน การระบุช่ือผูแตงนั้นใหระบุเฉพาะ ช่ือ

ผูแตงของสวนท่ีตองการอางอ ิง 

1.11 อ างอ ิงเอกสารท่ีไมปรากฏปท่ีพ ิมพ  

ในตําแหน งท่ีต องระบ ุป ีท่ีพ ิมพ  ให ระบุ ม.ป.ป. สําหรับเอกสารภาษาไทยและ n.d. 

สําหรับเอกสารภาษาอ ังกฤษ ดังนี้ 

พ ิชิต (ม.ป.ป.) ....... Walker (n.d.)... ... 

... ...(พ ิชิต, ม.ป.ป.) ...... (Walker, n.d.) 

1.12 อ างอ ิงหนังสือพ ิมพ  

กรณีอ างข าวท่ัวไป ใหระบุชื่อหนังสือพ ิมพ และปท่ีพ ิมพ  ดังนี้ 

ไทยรัฐ (2552)...... The New York Times (2010)...... 

......(ไทยรัฐ, 2552) ...... (The New York Times, 2010) 
 

กรณ ีอ างคอล ัมน หร ือบทความในหน ังส ือพ ิมพ ที่ม ีชื่อผู เข ียนไม ว าจะเป ็นนามจร ิงหร ือ 

นามแฝงใหระบุชื่อผูเขียนและปท่ีพ ิมพ  ดังนี้ 

เปลว ส ีเงิน (2548)...... Calame (2007)....... 

......(เปลว ส ีเงิน, 2548) ......(Calame, 2007) 

2. อ างอ ิงเอกสารเฉพาะบางหน าของเอกสาร ให ใชวิธีการด ังท่ีกล าวไวแล วในการอ างอ ิงเอกสาร ท้ัง

ฉบับและตองระบุหนาของเอกสารท่ีอ างอ ิงต อจากป ีท่ีพ ิมพ โดยม ีเครื องหมายทวิภาค (:) คั นระหวางป ีท่ี พ ิมพ 

และหนาของเอกสาร ดังนี้ 

อ ัญชลี และคณะ (2550: 2-5)...... Burr (2009: 3)....... 

...... (อ ัญชลี และคณะ, 2550: 2-5) ...... (Burr, 2009: 3) 

3. อ างอ ิงขอมูลในตารางและภาพ ใหระบุชื่อผูแตงไวนอกวงเล็บ และระบุปท่ีพ ิมพ ไวในวงเล็บตรง 

ท่ีมาใตตารางและภาพ ดังนี้ 

ท่ีมา: อ ัญชลี และคณะ (2550) 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) 

ท่ีมา: Alexandre and Dubois (2000) ท่ีมา: 

Gonzales and Paul (2005)  

Source: Burr et al. (2009) 

Source: The Graduate School Kasetsart University (2009) 

 

 

 



4. อ างอ ิงประเภทขอมูลสารสนเทศ ระบุเฉพาะชื่อผูแตงหรือหนวยงาน และปท่ีตีพ ิมพ  บัณฑ ิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2552) 

The Graduate School Kasetsart University (2009) 
 

การเขียนเอกสารและส่ิงอ างอิงทายเลม (reference citation) 
 

การเข ียนรายการเอกสารและสิ่งอ างอ ิงม ีร ูปแบบแตกตางกันไปตามประเภทของเอกสารและสิ่งอ างอ ิง

เช น หน ังส ือแปล บทความในหน ังส ือ วารสาร รายงานการประช ุม ว ิทยาน ิพนธ แผนท่ี เป ็นต น 

นอกจากนี้ร ูปแบบท่ีใชในแต ละสถาบ ันย ังม ีรายละเอ ียดแตกต างก ันออกไป จ ึงไม ควรลอกรายการเอกสาร 

และสิ่งอ างอ ิงตามแบบสถาบ ันใดๆ มาท้ังหมด แต ควรจดมาเฉพาะข อม ูลท่ีต องการแล วนํามาเข ียนตาม 

รูปแบบท่ีสถาบันของตนกําหนดซ่ึงมีสวนประกอบ เรียงตามลําดับดังนี้ 
 

1. การยอหนา การเว นระยะบรรทัด การเว นระยะพิมพ 
 

1.1 บรรท ัดแรกของเอกสารและสิ่งอ างอ ิงแต ละเรื่อง อ ักษรต ัวแรกห างจากร ิมของ 

ขอบกระดาษด านซ าย 1.5 นิ้ว บรรท ัดท่ีสองและบรรท ัดต อๆ ไป ให ย อหน าเท าก ับ 1 Tab อ ัตโนม ัติ หร ือ 0.5 

นิ้ว 

1.2 เอกสารและสิ่งอ างอ ิงแตละเรื่องใหเว นระยะห างเทาก ับ 1 ระยะบรรทัดพ ิมพ  

1.3 การพ ิมพ สวนของการอางอ ิงใหถือหลักการใชเครื่องหมายและการเวนวรรคตอน ดังนี้ 

1.3.1 เครื องหมายทวิภาค: การพ ิมพ ให พ ิมพ ต ิดต อเนื่องก ับอ ักษรและเมื อจะพ ิมพ อ ักษรตอ
จากเครื่องหมายใหเวน 1 เคาะ 

1.3.2 เครื่องหมายอ ัฒภาค; การพ ิมพ ใหพ ิมพ ติดตอเนื่องกับอ ักษรและเม่ือจะพ ิมพ อ ักษรตอ
จากเครื่องหมายใหเวน 1 เคาะ 

1.3.3 เครื องหมายจ ุลภาค, การพ ิมพ ให พ ิมพ ต ิดต อเนื่องก ับอ ักษรและเมื อจะพ ิมพ อ ักษรตอ
จากเครื่องหมายใหเวน 1 เคาะ 

1.3.4 เครื องหมายมห ัพภาค. การพ ิมพ ให พ ิมพ ต ิดต อเนื่องก ับอ ักษรและเมื อจะพ ิมพ 
อ ักษรตอจากเครื่องหมายใหเวน 2 เคาะ ยกเวนหล ังอ ักษรยอใหเวนเพ ียง 1 เคาะ 

2. ลําดับการเสนอรายการเอกสารและส่ิงอ างอิง 
การเรียงลําดับเอกสารและสิ่งอ างอ ิงมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 เร ียงตามลําด ับต ัวอ ักษร โดยไม ต องม ีเลขท่ีกําก ับและไม แยกประเภทของเอกสารและสิ่ง 

อ างอ ิงโดยจ ัดให เอกสารภาษาไทยไวลําด ับก อนโดยเร ียงลําด ับตามอ ักษรต ัวแรกของช่ือผู แต ง และจ ัดให 

เอกสารภาษาอ ังกฤษอยูลําดับหลังภาษาไทยโดยเรียงลําดับตามอ ักษรตัวแรกของช่ือสกุล 
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2.2 ถาม ีเอกสารและสิ่งอ างอ ิงท่ีม ีผูแตงคนแรกเปนคนเดียวกันให เร ียงลําด ับรายการท่ีม ีผู แต ง 

หนึ่งคนกอนรายการท่ีม ีผูแตงมากกวาหนึ่งคน 

2.3 จากข อ 2.2 ในกรณ ีท่ีม ีเอกสารและสิ่งอ างอ ิงภาษาไทยซ่ึงม ีผู แต งสองคน และผู แต งคน 

แรกเปนคนเดียวกันเปนจํานวนมากกวา 1 ฉบับ ใหเรียงลําดับโดยใชชื่อตัวของผู แต งคนท่ีสองเป ็นหล ัก แตถา

ชื่อตัวของผูแตงคนท่ีสองอ านและเข ียนสะกดเหมือนกันใหเรียงลําด ับโดยใชนามสก ุลของผู แต งคนท่ีสอง ถ า

ชื่อต ัวของผู แต งคนท่ีสองอ านเหม ือนก ันแต เข ียนสะกดต างก ันให เร ียงลําด ับเอกสารโดยใช ชื่อต ัวของผูแต ง

คนท่ีสองโดยเร ียงตามสระ ถ าชื่อนั้นข้ึนต นด วยสระ แต ถ าชื่อนั้นข้ึนต นด วยพย ัญชนะก ็ให เร ียงตาม 

พยัญชนะ กรณ ีถ าชื่อต ัวของผู แต งคนท่ีสองของเอกสารเล มหนึ งข้ึนต นด วยพย ัญชนะแต อ ีกเล มหนึ งข้ึนต น 

ดวยสระใหเรียงลําดับโดยอาศ ัยพยัญชนะเปนหล ัก ดังนี้ 

เลขา มาโนช และ จิตรา เกาะแก ว. 2549. ………….. 

  และ อรอุมา เจียมจิตต . 2548. ………….. 

  และ อรอุมา เพียซาย. 2552. ………… 
 

2.4 จากข อ 2.2 ในกรณ ีท่ีม ีเอกสารและสิ่งอ างอ ิงภาษาต างประเทศซ่ึงม ีผู แต งสองคนผู แต ง คน

แรกเป ็นคนเด ียวก ัน เป ็นจํานวนมากกว า 1 ฉบ ับ ให เร ียงลําด ับโดยใชชื่อสก ุลของผู แต งคนท่ีสองเป ็นหลัก 

ถาผูแตงคนท่ีสองมีชื่อสกุลเหม ือนก ัน แต ชื่อต ัวต างก ันให เร ียงลําด ับโดยใชชื่อต ัวเป ็นหล ัก ถ าชื่อสก ุล และชื่อ

ต ัวของผู แต งคนท่ีสองเหม ือนก ัน ให เร ียงลําด ับโดยใชชื่อกลางเป ็นหล ัก ถ าชื่อสก ุลและชื่อต ัวของผูแตงคนที่

สองเหมือนกันและเอกสารเลมหนึ่งไมม ีชื่อกลางของผูแต งคนที่สองแตอ ีกเล มหนึ งมีชื่อกลางของผูแตงคนท่ีสองให

เรียงลําดับโดยใหเลมท่ีไม ม ีช่ือกลางของผูแตงคนท่ีสองข้ึนกอน ดังนี้ 

Koide, R.T. and Z. Kabir. 2000. ……………….. and 

R.P. Schreiner. 1992. …………….. 

2.5 จากข อ 2.2 และ 2.4 ในกรณ ีท่ีม ีเอกสารและสิ่งอ างอ ิงภาษาต างประเทศท่ีม ีชื่อสก ุลของผู 

แต งคนแรกเหม ือนก ัน แต ชื่อต ัวต างก ัน ให จ ัดเร ียงโดยใช ชื่อต ัวของผ ูแต งคนแรกเป ็นหล ัก เชน เอกสารของ 

Smith, F.A.ต องมาก อนของ Smith, S.E. ถ าม ีเอกสารท่ีมี Smith, F.A. เป ็นผ ูแต งคนแรกจํานวนมากกวา 

1 ฉบับ ใหจัดเรียงของ Smith, F.A. ดังกลาวใหเสร็จสิ้นเสียกอนไม วาเอกสารนั้นจะม ีผ ูแต งกี คนก็ตามแลวจึง

เรียงเอกสารของ Smith, S.E. ตามลําดับ 

สําหรับเอกสารและสิ่งอ างอ ิงภาษาไทย ใหกระทำในลักษณะเดียวกันเพ ียงแตใหชื่อตัวเปนหลัก

ในการจัดเรียงเสียกอนแลวจึงใชชื่อสกุล 

2.6 เอกสารและสิ่งอ างอ ิงหลายเรื่องท่ีมีผูแตงคนเดียวหรือชุดเด ียวก ันให เร ียงตามลําด ับป ถ ามี

เอกสารและสิ่งอ างอ ิงหลายเรื่องโดยผ ูแตงคนเดียวกันหรือชุดเดียวกันภายในปเดียวกัน ใหใสอักษร ก ข... ไว

หลังปของเอกสารและสิ่งอ างอ ิงภาษาไทย และใหใสอักษร a b ... สําหรับภาษาอ ังกฤษ 

 

 

 



2.7 กรณีเอกสารและสิ่งอ างอ ิงหลายเรื่อง ผูแตงคนเดียวหรือชุดเด ียวก ัน เมื อพ ิมพ เร ียงลําด ับใน

รายการเอกสารและสิ่งอ างอ ิงไมตองพ ิมพ ชื่อผูแต งซา โดยผู แต งอาจซาก ันเฉพาะบางคนหร ือซาก ันท้ังคณะ

ก็ได ดังนี้ 

Nagahashi, G. and D.D. Douds, Jr. .1997. ………….. 

  , and G.D. Abney. 1996. …………… 
 

2.8 การข ีดเสนเพ่ือแสดงการพ ิมพ แทนชื่อผูแตงท่ีซา ใหใชเสนท่ีมีความยาวเทากับ 0.5 นิ้ว 

เทาก ันทุกชื่อผูแตงท่ีซาก ัน 

3. รูปแบบและตวัอยางการเขียนรายการเอกสารและส่ิงอ างอิง 
 

3.1 หน ังส ือ ข อม ูลท่ีจําเป ็นได แก ชื่อผู แต ง ป ีท่ีพ ิมพ  ชื่อหน ังส ือ ครั้งท่ีพ ิมพ  สําน ักพ ิมพ 

สถานท่ีพ ิมพ  ดังนี้ 
 

ผูแตง.//ปท่ีพ ิมพ .//ช่ือหนังสือ.//ครั้งท่ีพ ิมพ  (ถาม ี).//สํานักพ ิมพ ,/สถานท่ีพ ิมพ . 
 
 

3.1.1 ผูแตง 
ก. ผูแตงท่ีเปนบุคคล 

1) กรณ ีผ ูแต ง 1 คน ภาษาไทยข้ึนต นด วยชื่อต ัวตามด วยนามสก ุล กรณ ีท่ีมี 

ฐาน ันดรศ ักดิ์ เชน ม.ร.ว., บรรดาศ ักดิ์ เชน พระยา, ยศ เชน พลเอก ให ใส ไวหล ังนามสก ุล โดยคั นด วย 

เครื องหมายจ ุลภาค (,) สําหรับสมณศ ักดิ์ เชน สมเด ็จพระส ังฆราชเจ ากรมหลวง หร ือชื่อท่ีแยกไม ได ให ใช 

ตามท่ีปรากฏในหน ังส ือ    ส วนตําแหน งทางว ิชาการ    ชื่อปร ิญญา    ไม ต องระบุ    สําหรับเอกสาร 

ภาษาต างประเทศให ข้ึนต นด วยชื่อสก ุลคั นด วยเครื องหมายจ ุลภาค (,)  แล วตามด วยอ ักษรย อต ัวแรกของ ชื่อ

ตัว ชื่อกลาง ตามลําดับ ดังนี้ 

จารุพันธ ทองแถม, ม.ล. 

สมเด็จพระญาณสังวร    สมเด็จพระสังฆราชเจาสกลมหาสังฆปริณายก.  

Boyd, C.E. 
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2) ผ ูแต ง 2 คน ข้ึนไป ให ลงชื่อผู แต งท ุกคน โดยใชเครื องหมายจ ุลภาค (,) คั น 

ระหวางผ ูแต งแต ละคนและใชคําวา “และ” หร ือ “and” ก อนผ ูแต งคนส ุดท ายโดยไม ต องใส เครื องหมาย 

จ ุลภาค (,) นําหน าคําวา “และ” หร ือ “and” สําหรับผ ูแต งลําด บัท่ี 2 เป ็นต นไป  หากม ีฐาน ันดรศ ักดิ์ 

บรรดาศักดิ์ ยศ ใหใสไวหนาชื่อ ถาเปนผูแตงชาวตางประเทศไมตองกลับชื่อสกุล ใหข้ึนต นด วยอ ักษรย อต ัว 

แรกของชื่อตน ชื่อกลาง และตามตัวดวยชื่อสกุล ดังนี้ 

ดุสิต อธินุวัฒน และ สุดฤดี ประเท ืองวงศ 

วิจารณ ธาราชลานุกิจ, เวียง เชื้อโพธิ์หัก, ประวิทย สุรนีรนาท และ อ ุทัยรัตน 

ณ นคร. 

Cochran, W.G. and G.M. Cox. 

White, A., P. Handler and E.L. Smith. 
ข. ผูแตงเปนสถาบัน ใหลงชื่อเต็มของสถาบัน โดยเรียงลําดับหนวยงานยอยก อน 

หน วยงานหล ัก ถ าสถาบ ันนั้นเป ็นหน วยงานของร ัฐ การระบ ุชื่อควรเริ ่มต นตั้งแต ระด ับกรมเป ็นอย างต่ํา 

เชน      กรมพ ัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ .  

The Department of Highways. 

ค. ไม ปรากฏชื่อผู แต ง ให ใช “คําน ิรนาม” หร ือ “Anonymous” แทนชื่อผู แต ง ถา

ไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีบรรณาธิการหรือผูรวบรวม ใหใสชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวมแทนผ ูแต ง แล วตาม

ดวยคําบรรณาธิการ ผ ูรวบรวม ed. eds. comp. หร ือ comps. แล วแต กรณ ีโดยคั นด วยเครื องหมาย จุลภาค 

(,) ดังนี้ 

นิรนาม. 

มุกดา ฐิตะสุต, ผูรวบรวม. Anonymous. 

Cock, J.H. and J.A. Reyes, eds. 

Donaldson, E.M., comp. 

ช. นามแฝง ใหใสนามแฝงนั้นในตําแหนงผูแตง ตามดวยคํา (นามแฝง) หรือ
(pseud.) ดังนี้  

วีนัส (นามแฝง) 

 Fehr (pseud.) 
3.1.2 ปท่ีพ ิมพ  ปท่ีพิมพ ของหนังสือจะปรากฏในหนาปกใน หรือหนาหลังของปกในถาไม ม ีให 

ใชป ีท่ีอยู ก ับชื่อของโรงพ ิมพ  หร ือป ีท่ีอยู ในหน าคํานํา ถ าไม ปรากฏป ีท่ีพ ิมพ ให ระบุ ม .ป.ป. สําหรับหนังสือ

ภาษาไทย หรือ n.d. สําหรับหนังสือภาษาตางประเทศ ดังนี้ 

ทิม พรรณศิริ. ม.ป.ป. Tindall, 

H.D. n.d. 

 

 

 



3.1.3 ชื่อหนังสือ ชื่อหนังสือใหพ ิมพ ดวยตัวอ ักษรตรงตัวเขม 
ก. ชื่อหน ังส ือภาษาอ ังกฤษท ุกคําต องขั นต นด วยต ัวพ ิมพ ใหญ (capital letter) 

ยกเวนคําท่ีเป ็นคํานําหน านาม (article) คําบ ุพบท (preposition) หร ือ คําส ันธาน (conjunction) แต ใน 

กรณีท่ีคําเหลานี้เปนคําแรกของชื่อเรื่องตองข้ึนตนดวยตัวพ ิมพ ใหญ ดังนี้ 

Water Quality in Ponds for Aquaculture.  

The Nutrient Requirement of Pig. 

ข. ชื่อวิทยาศาสตร พิมพ เปนตัวเอน หรือตัวพิมพ ธรรมดาขีดเสนใต 

ค. ต ัวเลขท่ีปรากฏในชื่อเรื่องให ใช เลขอารบ ิก ยกเวนกรณ ีท่ีม ีเลขโรม ันเป ็นส วน 

หนึ่งของชื่อหนังสือใหใชเลขโรมันตามเดิม 

ง. คําภาษาลาติน เชน in vivo หรือ in vitro ใหขีดเสนใตหรือพ ิมพ ตัวเอน 

จ. ลงขอมูลท่ีจะชวยใหคนหนังสือฉบับนั้นๆ งายข้ึน เชน พิมพ ครั้งท่ี เลมท่ี ดังนี้  

การเพาะขยายพ ันธุปลา. พ ิมพ ครั้งท่ี 2. 

Principles of Biochemistry. 5th ed. 

Fish Physiology. Vol. 9. 

3.1.4 สํานักพ ิมพ และสถานท่ีพ ิมพ  

ก. ระบ ุชื่อสําน ักพ ิมพ ตามด วยชื่อเม ืองท่ีตั้งสําน ักพ ิมพ นั้น โดยม ีเครื องหมาย 

จ ุลภาค (,) คั น ถ าเม ืองท่ีตั้งสําน ักพ ิมพ นั้นม ีหลายเม ืองให ใชชื่อเม ืองแรกเพ ียงชื่อเด ียว ถ าชื่อเม ืองนั้นๆ ไม 

รู จ ักก ันแพร หลายให ใส ชื่อร ัฐหร ือประเทศกําก ับไวด วย โดยใชเครื องหมายจ ุลภาค (,) คั นระหวางชื่อเม ือง กับ

ชื่อรัฐหรือประเทศ 

ข. กรณ ีท่ีผู พ ิมพ ไม ได เป ็นผู จ ัดจําหน าย ให ใช ชื่อหน วยงานท่ีปรากฏบนปกแทน 

สํานักพ ิมพ  เช น หนังสือการเพาะขยายพ ันธุปลา พ ิมพ โดย สําน ักพ ิมพ  ศ. วงษ ไพบ ูลย แต จ ัดจําหน ายโดย 

คณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหใช คณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แทนสํานักพ ิมพ  

ค. ชื่อสําน ักพ ิมพ  ให เข ียนเต ็มตามท่ีระบ ุไวในหน ังส ือ เชน 
 สําน ักพ ิมพ ไทยวัฒนาจํากัด 

 
John Wiley and Sons, Inc. 

Redwood Birn Ltd. 
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ฉ. ถ าไม ปรากฏชื่อสําน ักพ ิมพ และสถานท่ีพ ิมพ ให ระบุ ม.ป.ท. สําหรับหน ังส ือ 

ภาษาไทย และสําหรับหนังสือภาษาอ ังกฤษใหระบ ุn.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอิงประเภทหนังสือ 
 

พ ัชราภรณ เนียมมณี.//2552. //ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร.//พ ิมพ ครั้งท่ี 1.//บริษัทไทยพ ัฒนรายวัน การพ ิมพ  

จํากัด, /กรุงเทพฯ. 

รัชนี ฮงประยูร.//2545.//บทปฏิบัติการเซรั่มว ิทยาทางดานโรคพืช .//ภาควิชาโรคพ ืช คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, /นครปฐม. 

สุวิมล      กีรติพ ิบูล.//2547.//ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารใหปลอดภัย.//สมาคมสงเสริม เทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุน),/กรุงเทพฯ. 

อ ุดมศ ักดิ์ สินธ ิพงษ.//2549.//กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม.//พ ิมพ ครั้งท่ี 2.//สํานักพ ิมพ วิญูชน , 

กรุงเทพฯ. 

Food and Drug Administration.//2001.//Bacteriological Analytical Manual of Food. 

FDA,/Arlington, VA. 
Peterson, R.L., H.B. Massicotte and L.H. Melville.//2004.//Mycorrhizas: Anatomy and Cell 

Biology.//NRC Research Press,/Canada. 

Sylvia, D.M., J.J. Fuhrmann, P.G. Hartel and D. Zuberer.//1998.//Principles and Applications 

of Soil Microbiology.//Prentice Publishers,/New Jersey. 
 

3.2 หน ังส ือแปล ท่ีพบทั วๆ ไปมี 2 ล ักษณะ ค ือหน ังส ือภาษาไทยท่ีแปลจากภาษาอ่ืนๆ และ 

หน ังส ือภาษาอ ังกฤษท่ีแปลจากภาษาอ่ืนๆ หน ังส ือเหล านี้อาจจะระบ ุหร ือไม ระบ ุชื่อผู แปล เพื่อความ 

สะดวกในการคนควาจึงกําหนดรูปแบบการอ างอ ิง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.1 กรณีระบุชื่อผูแปล มีรูปแบบ ดังนี้ 
 

 

ชื่อผู แปล.//ป ีท่ีพ ิมพ .//ช่ือหนังส ือ.//สําน ักพ ิมพ ,/สถานท่ีพ ิมพ .//แปลจาก ชื่อผู เข ียน.//ช่ือ หนังสือ.//

สํานักพ ิมพ ,/สถานท่ีพ ิมพ . 
 
 

 
 
 
 

ก. การเข ียนแตละสวนใชหลักเกณฑ เดียวกับหนังสือท่ัวไป (ดูขอ 3.1) 
ข. ชื่อผู แปลชื่อภาษาไทยเข ียนชื่อเต ็ม ส วนชื่อภาษาอ ังกฤษ ชื่อต น และชื่อกลาง 
 (ถ ามี) ใชตัวยอ 
ค. กรณีม ีผูแปลหลายคนเขียนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสือ  

ง. ชื่อผูเขียน ระบุชื่อยอของผูเขียนตามดวยนามสกุล 
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ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอิงประเภทหนังสือแปลกรณีระบ ุช่ือ 
 

สุปราณี ผลช ีวิน 2539.//เทคโนโลย ีว ัสดุสําหรับอ ุตสาหกรรมไกลฝง.//โรงพิมพ คุรุสภาลาดพราว, กรุงเทพฯ. //

แปลจาก H. Allan Boye ed.//Material Technology Off shore :  

A Sustainable Growth Area for Norwegian R&D and Technology Based Industry. 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ,/กรุงเทพฯ. 

เสาวลักษณ  ภ ูมิเสนะ.2525.//นมและผลิตภ ัณฑ นม.//สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาต ิ,/ กรุงเทพฯ.//

แปลจาก  S.K.  Kon.  Milk   and  Milk  Products  in  Human  Nutrition. 

//F.A.O.,/Rome. 
 

3.2.2 กรณีไมระบุชื่อผูแปล เขียนรายการเอกสารอ างอ ิงเชนเด ียวก ับเอกสารประเภทหน ังส ือ 

เพ ียงแต ระบ ุข อความในวงเล ็บว า (translated from. ภาษาต นฉบ ับ ) ต อจากชื่อหน ังส ือโดยไม มี 

เครื่องหมายวรรคตอนค ั่น มีรูปแบบ ดังนี้ 
 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอิงประเภทหนังสือแปลกรณีไม ระบุช่ือผูแปล 
 

Millot, G.//1970.//Geology of Clays (translated from French).//Springer Verlag,/New York. 
 

3.2 หนังสือท่ีมีผูเขียนเฉพาะแตละบท ในกรณีหนังสือท่ีในแตละบทมีผูเขียนเฉพาะบทมีรูปแบบการ

เขียน ดังนี้ 
 

ชื่อผูเขียนบทท่ีอ าง.//ปท่ีพ ิมพ.  //ชื่อบทท่ีอ าง,/หน าท่ีบทนั้นต ีพ ิมพ .//ใน ชื่อบรรณาธิการ หร ือผูรวบรวม

,/บรรณาธิการ หรือผูรวบรวม.//ชื่อหนังสือ.//สํานักพ ิมพ ,/สถานท่ีพ ิมพ . 
 

ก. ชื่อผูเขียนบทท่ีอ าง ใชหลักเกณฑ เดียวกับชื่อผูเขียนหนังส ือ (ดูขอ 3.1.1) 

ข. ชื่อบทท่ีอ างถ ึง ในกรณีภาษาอ ังกฤษใหข้ึนตนดวยอักษรตัวพิมพ ใหญเฉพาะคําแรกเทานั้น 

ยกเวนคําท่ีเปนชื่อเฉพาะ 

ค. หน าท่ีบทนั้นต ีพ ิมพ  ให ระบ ุวาบทนั้นเริ่มต นตั้งแต หน าใดถ ึงหน าใด กรณ ีภาษาไทยใช คํา 

น. นําหน า สําหรับเอกสารภาษาอ ังกฤษถ าจํานวนมากกว า 1 หน า ใชคําวา pp.  ถ าเพ ียง 1 หน า ใช p. 

เชน น. 331-340, pp. 331-340, p. 331 

ง. คําวา ใน แทนดวย In 

จ. ชื่อบรรณาธ ิการหร ือผู รวบรวม ระบ ุชื่อต น ชื่อกลาง (ถ าม ี) ตามด วยนามสก ุล โดยใช ชื่อ

เต็มสําหรับหนังสือภาษาไทย สําหรับหนังสือภาษาอ ังกฤษใชชื่อยอสําหรับชื่อตน ชื่อกลาง 

 

 

 



ฉ. ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวมตามดวย คําวา บรรณาธิการ หรือ ผูรวบรวม กรณีหนังสือ
ภาษาไทย สําหรับหนังสือภาษาอ ังกฤษใช ed. eds. comp. หรือ comps. 

ช. ชื่อหนังสือ ใชหลักเกณฑ เชนเดียวกับการเขียนชื่อหนังสือ (ดูขอ 3.1.3) ซ. 

สํานักพ ิมพ , สถานท่ีพ ิมพ  ใชหลักเกณฑ เดียวกับหนังสือ 
 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอิงประเภทหนังสือท่ีม ีผูเขียนเฉพาะแตละบท 
 

Bago, B., Y. Shachar-Hill and P. Pfeffer.//2000.//Dissecting carbon pathways in arbuscular 

mycorrhizas with NMR spectroscopy,/pp. 111-126.//In G. Podila and D.D. Donds 

Jr.,/eds.//Current Advances in Mycorrhizae Research.//APS Press/ Minnesota. 

Nagahashi, G.//2000.//In vitro and in situ techniques to examine the role of root exudates 

during AM fungus-host interactions /pp. 287-305.//In Y. Kapulnik and 

D.D. Douds Jr., eds. Arbuscular Mycorrhizas: Physiology and Function.// 

Kulwer,/Netherlands. 
 

3.3 รายงานการประชุม ส ัมมนา กลาวคือรายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) เปน เอกสารท่ี

รวบรวมผลงานหลายๆ เรื่องจากผู เสนอผลงานหลายๆ คนจ ัดพ ิมพ เป ็นร ูปเล ม การประช ุม เหล านั้นอาจ

จ ัดเป ็นครั้งคราว หร ือจ ัดเป ็นประจํา ร ูปแบบการเข ียนรายการเอกสารและสิ่งอ างอ ิงจะคลายคลึงก ับหนังสือท่ี

มีผูเขียนเฉพาะแตละบท มีรูปแบบ ดังนี ้
 

ชื่อผูเขียน.//ปท่ีพ ิมพ .//ชื่อเรื่อง,/หนาท่ีต ีพ ิมพ .//ใน ชื่อบรรณาธิการ,/บรรณาธิการ (ถาม ี).// 

ช่ือการประชุม ครั้งท่ี.//สํานักพ ิมพ  (หร ือหนวยงานท่ีจัดการประชุม),/สถานท่ีพ ิมพ . 
 

ก. ชื่อผูเขียน ใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสือ (ดูขอ 3.1) ข. 

ปท่ีพ ิมพ  ระบุปท่ีจัดพิมพ รายงาน (ไมใชปท่ีประชุม) 

ค. ชื่อเรื่อง ใชหล ักเกณฑ เชนเดียวกับวารสาร 

ง. หนาท่ีตีพ ิมพ  ระบุหนาท่ีเรื่องนั้น ๆ ตีพิมพ  เช น น. 70-79 หรือ pp. 70-79 

จ. ชื่อบรรณาธ ิการ (ถ าม ี) ระบ ุชื่อบรรณาธ ิการ โดยใช หล ักเกณฑ การเข ียนเช นเด ียวก ับ 

หนังสอืท่ีมีผูเขียนเฉพาะแตละบท (ดูขอ 3.3) 

ฉ. ชื่อการประชุมใหเข ียนเต็ม อักษรตัวแรกของชื่อการประชุมใชอ ักษรตัวพ ิมพ ใหญ อ ักษรต ัว 

แรกของคําต อไปใชต วัพ ิมพ ใหญ ยกเวนคําท่ีเป ็นคํานําหน านาม (article) คําบ ุพบท (preposition)  หร ือ 

คําสันธาน (conjunction) 
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ช. ครั้งท่ี ถ าเป ็นการประช ุมท่ีจ ัดข้ึนเป ็นประจําให ระบ ุครั้งท่ีของการประช ุมครั้งนั้นๆ ด วย 

หากเปนการประชุมท่ีจัดเปนครั้งคราวใหระบุ ว ัน เดือน ป ท่ีจัดการประชุม 

ซ. สําน ักพ ิมพ  ระบ ุสําน ักพ ิมพ ท่ีจ ัดพ ิมพ และจ ัดจําหน ายรายงานนั้นๆ และสถานท่ีพ ิมพ หาก ไม

ม ีผูจัดจําหนายใหระบุหนวยงานท่ีจัดการประชุมนั้นพรอมดวยสถานท่ีจัดประชุม 
 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอ ิงประเภทรายงานการประชุมสัมมนา 
 

สิริยาภรณ ไกรมาก, ปรารถนา ปรารถนาดี และ จิรชัย พุทธกุลสมศิร ิ.//2552.//การพ ัฒนาแบบจําลองการ
ทํานายค ุณภาพของผลิตภัณฑ กาแฟค่ัวบด,/น. 125-132.//ใน รายงานการประชุม ทาง
ว ิชาการของมหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร  ครั้ง ท่ี 47 (สาขาอ ุตสาหกรรมเกษตร).//    
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ,/กรุงเทพฯ. 

Kirkegaard, J.A., B.J. Smith and M.J. Morra.//2001.//Biofumigation: soil-borne pest and disease 

suppression by Brassica roots,/pp. 416-417.//In Proceedings of the 6th Symposium 

of the International Society of Root Research.//11-15 November 2001,/Japanese 

Society for Root Research.//Root Research 10 (extra issue 1).// Nagoya,/Japan. 

 

3.4 เอกสารประเภทรายงาน (Technical reports) เปนเอกสารท่ีจัดพ ิมพ ข้ึนโดยหนวยงาน เพ่ือ

รวบรวมผลงานท่ีไดทํามาอาจจะจัดพิมพ สมํ่าเสมอในรูปรายงานประจําป หร ือพ ิมพ เป ็นครั้งคราว หากเป ็น

รายงานท่ีประกอบด วยเรื่องจากผ ูเข ียนหลายๆ คน ให เข ียนรายการเอกสารและสิ่งอ างอ ิงล ักษณะเด ียวก ับ

รายงานการประช ุม รายงานท่ีม ีเรื่องของผ ูเข ียนเพ ียงคนเด ียวหร ือคณะเด ียว ให เข ียนรายการ เอกสารและ

สิ่งอ างอ ิงตามรูปแบบตอไปนี ้
 

ชื่อผูรายงาน.//ปท่ีพ ิมพ.  //ช่ือชุดของเอกสารและลําดับท่ี.//จํานวนหนา. 
 

ก. ชื่อผูรายงาน หากบุคคลเปนผ ูรายงาน เขียนเชนเดียวกับหนังสือ กรณีสมาคม สภา คณะ 

กรรมการ กรม หรืออ่ืนๆ เปนผูรายงาน ใหระบุชื่อหนวยงานลําดับตนท่ีสุด 

ข. ปท่ีพ ิมพ  ระบุปท่ีพ ิมพ รายงานฉบับนั้น 

ค. ชื่อชุดของเอกสาร และลําดับท่ี ระบุชื่อของเอกสารชุดนั้นๆ โดยใชชื่อยอ (ถายอได) เชน 

Univ. of Nebraska Statist. Lab. Rep. Ser. No. 9. 

Arizona Agr. Exp. Sta. Tech. Bull. 46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอิงประเภทเอกสารประเภทรายงาน 
 

บัณฑ ิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ./2551.//รายงานประจําป 2551 บัณฑ ิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มิ.ย. 51 - พ.ค. 52.//212 หนา. 

The International Center of Insect Physiology and Ecology.//1992.//Nineteenth  

Annual Rep.//1991. 

3.5 ว ิทยาน ิพนธ (Thesis) แม จะไม จ ัดว าเป ็นเอกสารเผยแพร แต อน ุโลมให นํามาอ างอ ิงได มี 

รูปแบบ ดังนี้ 
 

ชื่อผูเขียน.//ปที่พ ิมพ.     //ชื่อวิทยานพินธ.//ระดับวิทยานิพนธ,/ชื่อมหาวิทยาลัย. 
 
 

ก. ชื่อผูเขียนว ิทยานิพนธท่ีเข ียนเปนภาษาไทยระบุชื่อเต็มและนามสกุล สําหรับวิทยานิพนธ 

ภาษาอ ังกฤษระบุนามสกุลตามดวยตัวอ ักษรยอของชื่อตนและชื่อกลาง (ถาม ี) คั นนามสก ุลและชื่อตนดวย

เครื่องหมายจุลภาค (,) 

ข. ปท่ีพ ิมพ  ว ิทยานิพนธภาษาไทยระบุเปนพ ุทธศักราช สําหรับว ิทยาน ิพนธภาษาอ ังกฤษระบ ุ

เปนคริสตศักราช 

ค. ชื่อวิทยานิพนธใชหลักเกณฑเดียวกับการเข ียนชื่อหนังสือ (ดูขอ 3.1.3) 

ง. ระดับวิทยานิพนธ ระบุวาเปนวิทยาน ิพนธปร ิญญาโท หร ือปร ิญญาเอก และ M.S. Thesis 

หรือ Ph.D. Thesis 
 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอ ิงประเภทว ิทยาน ิพนธ  
 

พ ิชญภา มหาสุข. 2552. การศ ึกษาพันธ ุกรรมความตานทานโรคแอนแทรคโนสในพริก Capsicum 

baccatum ‘PBC80’. วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร . 

Chokprasin, K.  2003.  Study on Mathematical Modeling and Simulation of Water 

Distribution in Counter Flow Cooling Tower. M.E. Thesis, Kasetsart University. 

Na Bhadalung, N.  2005.  Effects of Long-Term Fertilization on Diversity of Arbuscular 

Mycorrhizal Fungi under a Maize Cropping System in Thailand.  Ph. D.  Thesis, 

Kasetsart University. 
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3.6 บทความในวารสาร (Journal) หรือนิตยสาร (Magazines) เปนเอกสารท่ีรวบรวมบทความ 

หลายๆบทความ โดยมีกําหนดออกท่ีแนนอนและระบุ ปท่ี เลมท่ี ไวชัดเจน การเข ียนรายการเอกสารและ สิ่ง

อางอ ิง สําหรับบทความในวารสารหรือนิตยสารมีรูปแบบ ดังนี้ 
 

ชื่อผูเขียนบทความ.//ปท่ีพ ิมพ .//ชื่อบทความ.//ช่ือวารสารหรือนิตยสาร ปท่ี (ฉบับท่ี):/หนา. 
 

ก. ชื่อผูเขียนบทความใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสือ บทความท่ีเปนภาษาอ ังกฤษแมจะตีพ ิมพ  ใน

วารสารภาษาไทยก็ใหเขียนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสือท่ีเปนภาษาอ ังกฤษ 

ข. ปท่ีพ ิมพ  บทความท่ีเปนภาษาไทยใหใชพุทธศักราช บทความภาษาอ ังกฤษใชคริสตศ กัราช 

ค. ชื่อบทความ บทความภาษาอ ังกฤษข้ึนตนดวยตัวพ ิมพ ใหญเฉพาะอ ักษรตัวแรกของชื่อ 

เทานั้นยกเวนคําที่เปนชื่อเฉพาะขึ้นตนดวยตัวพ ิมพ ใหญเสมอ 

ง. ชื่อวารสาร วารสารสวนใหญจะระบุชื่อยอของวารสารไวท่ีบรรทัดบนของท ุกหนาในหนา 

แรกของบทความแตละเรื่อง ใหใชชื่อยอดังกลาวเปนชื่อวารสาร ยกเวนชื่อท่ีไม มีคําย อ หลังชื่อวารสารไมม ี 

เครื่องหมายใด เชน วิทยาสารเกษตรศาสตร (วิทย), Aquaculture, J. Exp. Zoology, Crop Sci. 

จ. ปท่ี (ฉบับท่ี) วารสารท่ัวๆ ไปจะต ีพ ิมพ ปละหลายๆ ฉบับโดยระบุเลขหนาตอเนื่องกันไป ใน

กรณ ีนี้ใหระบุปท่ี (vol.) โดยไม ต องระบ ุฉบับท่ี หากวารสารฉบับใดเลขหนาไมต อเนื่อง ใหระบุท้ังป ีท่ี และ

ฉบับท่ี (no.) ท้ังสองกรณ ีระบุแตตัวเลขโดยไมตองมีคําวาปท่ี หรือฉบับท่ี 

ฉ. หนา ระบุวาบทความนั้น ปรากฏอยูในวารสารหรือนิตยสารหนาใดถึงหนาใดโดยไมต องมีคํา

วาหนา หรือ p. นํา 
 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอ ิงประเภทบทความในวารสารหรือนิตยสาร 
 

ชุติมา ไวศรายุทธ , ชมพ ูนุท ดวงจันทร และ ปรารถนา ปรารถนาด ี. 2551. การประย ุกตใชแบบจําลองทาง

คณ ิตศาสตรสําหรับเคร ือขายโซอุปทานของผลิตภัณฑ จากถ ั่วเหลือง และกากถ ั่วเหลือง Thai 

VCML Journal 1 (1): 11-34. 

สุจินต ภัทรภูวดล, วารีรัตน สมประท มุ, รัชดาภรณ เขียวหวาน, กรุง สีตะธนี และ สิริกุล วะส ี. 2551. การ

ค ัดเล ือกพ ันธุพริกต านทานตอโรคไวรัสใบดางแตงและใบดางประของพริก ว. ว ิทย . กษ. 39 (3) 

(พ ิเศษ): 376-379. 

Boddington, C. L.  and J. C.  Dodd.  2000a.  The effect of agricultural practices on the 

development of indigenous arbuscular mycorrhizal fungi.  I.  Field Studies in an 

Indonesian Ultisol. Plant Soil 218: 137-144. 

  and _.  2000b.  The effect of agricultural practices on the development of 

indigenous arbuscular mycorrhizal fungi. II.  Studies in experimental microcosms. 

Plant Soil 218: 145-157. 



Caranta, C., A. Polloix, V. Lefebvre and A. M. Daubeze. 1997. QTLs for a component of 

partial resistance to cucumber mosaic virus in pepper restriction of virus 

installation in host-cells. Theor Appl Genet. 94: 431-438. 

Gimsing, A. L.  and J. A.  Kirkegaard.  2009.  Glucosinolates and biofumigaiton:  fate of 

glucosinolates and their hydrolysis products in soil. Phytochem. Rev. 8: 299-310. 

Parthanadee, P. 2007. A nonlinear optimization problem for determining safety stocks in 

a two-stage manufacturing system. Kasetsart Journal (Natural Science) 41: 380-

393. 

  and R.  Logendran.  2006.  Periodic product distribution from multi-depots under 

limited supplies. IIE Transactions 38 (11): 1009-1026. 

Seranevijaikitkhan, W. , P.  Parthanadee and J.  Buddhakulsomsiri.  20080.  Production 

efficiency improvement: Case study in roasted and ground coffee industry. Asian 

Journal of Food and Agro-Industry 1 (2): 105-115. 

Tan, K.  and S.  Deng.  2002.  A method for evaluating the heat and mass transfer 

characteristics in a reversibly used water cooling tower (RUWCT) for heat recovery. 

International Journal of Refrigeration 25: 552-561. 
 

3.7 บทความในสาราน ุกรม (Encyclopedias) เขียนรายการเอกสารและสิ่งอ างอ ิงในลักษณะ 

เดียวกับบทความในวารสาร ตามรูปแบบ ดังนี้ 
 

ชื่อผูเขียนบทความ.//ปท่ีพ ิมพ .//ชื่อบทความ.//ช่ือสาราน ุกรม เลมท่ี (ปท่ีพ ิมพ ):/เลขหนา. 

 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอ ิงประเภทสารานุกรม 
Strimpel, O.B.R. 1997. Computer graphics. Encyclopedia of Science and technology 

vol. 4 (1997): 279-283. 
 

3.8 วารสารสาระสังเขป ในการอางอ ิงสาระสังเขป (Abstract) ท่ีไดมาจากวารสารสาระส ังเขปม  ี

รูปแบบการเขียนรายการเอกสารและสิ่งอ างอ ิงโดยยึดหลักเดียวกับเอกสารประเภทบทความในวารสารมีรูปแบบ

ดังนี้ 
 

ชื่อผูเขียนบทความ.//ปท่ีพ ิมพ .//ชื่อบทความ.//ช่ือวารสาร ปท่ี (ฉบับท่ี):/หนา. 

ช่ือวารสารสาระส ังเขป ปท่ี (พ.ศ.):/หมายเลขสาระสังเขป. 
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ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอ ิงประเภทวารสารสาระส ังเขป 
 

Harman, G.  and N.  Anand.  1990.  The market for dried fruit in the United Kingdom, the 

Federal Republic of Germany and France. Bull. Nat. Res. Inst. 34: 75. Abstracts 

on Tropical Agriculture 17 (1992): Abstract No. 79823. 

Kubo, I. , H.  Muroi and M.  Himejima.  1992.  Antimicrobial activity of green tea flavor 

components and their combination effects. Agric. Food Chem. 40 (2) :  245-248. 

Biological Abstracts 93 (1992): Abstract No. 97010. 
 

3.9 สาระสังเขปจากสารสนเทศ ในปจจุบันมีการจัดแหลงขอมูลท่ีมีเคร ือขายท่ัวโลกสามารถทําการ

ค นไดโดยใชคอมพ ิวเตอรเครือขาย ฐานขอมูลบางฐานจะมีสาระสังเขปซ่ึงสามารถใชอ างอ ิงได โดยใช รูปแบบ

คลายๆ การอ างอ ิงจากวารสารสาระสังเขป โดยใช ชื่อฐานขอมูล เชน agris, PsyINFO แทนชื่อ วารสาร และ

ระบุ Accession number ของเอกสารรายการนั้น โดยในสาระสังเขปท่ีไดจากการพ ิมพ ของคอมพ ิวเตอรจะ

ม ีอ ักษรระบุว า ขอความตอไปนั้นค ืออะไร เชน 

AN หมายถึง Accession number 

AU หมายถึง author (ชื่อผูเขียน) 

TI หมายถึง Title (ชื่อเอกสารแหลงท่ีมา) 

SO หมายถึง Source (แหลงท่ีมาของเอกสาร) 

AB หมายถึง abstract ซ่ึงมีรูปแบบ ดังนี้ 
 

ชื่อผูเขียนบทความ.//ปท่ีพ ิมพ .//ชื่อบทความ.//ช่ือวารสาร ปท่ี (หนาท่ี):/หนา.//ช่ือฐานขอม ูล. 

Accession number. 
 
 
 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอ ิงประเภทสาระส ังเขปจากสารสนเทศ 
 

Tomich, J. 2009. Blender pumps dispense more ethanol choices. Abstract ProQuest Accession 

no. 1923907971. 

Misumi, J. and M. Fujita. 1982. Effects of PM organizational development in supermarket 

organization. Jap. J. of Esp. Soc. Psy. 21 (2): 93-111. PsyINFo Database. Accession 

no. 1147468-5-8200. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.10 ขอมูลสารสนเทศ (World Wide Web) มีรูปแบบ ดังนี้ 
 

 
 

ชื่อผูเขียน.//ปที่ตีพ ิมพ .//ช่ือเรื่อง.//ชื่อหัวของเว็ปไซด .//แหลงที่มา:/วัน/เดือน/ป ที่สืบคน 
 

ก. ชื่อผูเขียนใชหลักเกณฑเดียวกับชื่อผูเขียนหนังส ือ (ดูข อ 3.1) ข. 

ปท่ีพ ิมพ  ปรากฏอยูท่ี web page หรือ web site 

ค. ชื่อเรื่อง ใชหลักเกณฑเดียวกับการเขียนชื่อบทความ ง. 

ชื่อหัวของเว็ปไซด ไดแก ชื่อเอกสารหรือวารสาร 

จ. แหลงท่ีมา ระบุ URL จาก web page ท่ีอ างถึง หากอ างจากหนาแรกของโฮมเพจก็สามารถใช 
URL ของโฮมเพจได 

 
 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอิงประเภทข อม ูลสารสนเทศ 
 

สํานักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม . 2552. สถานการณผลไม ป 2552. 

แหลงท่ีมา: http://www.fruitboard.doae.go.th/situation2009.htm, 17 ธันวาคม 2552. 

World Health Organization. 2006. About the WHO Regional Director for Europe. Available 

Source: http://www.euro.who.int/AboutWHO/About/20060106_1, December 17, 

2009. 

 

3.11  จ ุลสาร เอกสารอ ัดสําเนา และเอกสารไม ได ต ีพ ิมพ อ่ืนๆ การเข ียนรายการเอกสารและสิ่ง 

อ างอ ิงใชรูปแบบเดียวกับหนังสือ และใหใชวงเล็บคําวา อัดสําเนา, Mimeographed หรือ Typewritten ไว 

ท ายส ุด เอกสารไม ได ต ีพ ิมพ ให วงเล ็บคําว าเอกสารไม ต ีพ ิมพ  หร ือ Unpublished manuscript ไว 

ทายสุด 
 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอิงประเภทจุลสาร เอกสารอ ัดสําเนา และเอกสารไม ไดตีพิมพ อ่ืนๆ 
 

อ ัมพร ศุภชาติวงศ. ม.ป.ป. การฝกอบรม. สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน คณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน, กรุงเทพฯ. (อ ัดสําเนา) 

Department of Land Development. 1990. Land Use Planning in Changwat Chon Buri. 

Division of Land Use Planning.  Department of Land Development, Bangkok. 

(Mimeographed) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fruitboard.doae.go.th/situation2009.htm
http://www.euro.who.int/AboutWHO/About/20060106_1
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3.12 สื่อไมตีพ ิมพ  ในการเรียบเรียงว ิทยานิพนธสายวิทยาศาสตร บางสาขาอาจจําเปนตองอ างข อม ูล

ไม ได ต ีพ ิมพ  เช น ไฟล ข อม ูล โปรแกรมคอมพ ิวเตอร ซ ีด ีรอม วีด ิท ัศน และแถบเส ียงซ่ึงม ีร ูปแบบการเขียน

ดังนี้ 

ชื่อผู จัดทํา.//ปท่ีจัดทํา.//ช่ือสื อไม ตีพ ิมพ.//(ระบุลักษณะของสื่อ).//สถานท่ีหรือ หนวยงานท่ีเผยแพร 
 

,/สถานท่ีผล ิต. 
 

ก. ชื่อผูจัดทํา เขียนลักษณะเดียวกับชื่อผูแตง 

ข. ปท่ีจัดทํา หมายถึงปท่ีสรางโปรแกรมหรือปท่ีเผยแพรโปรแกรม 

ค. ระบุชื่อสื่อไมตีพ ิมพ  เช น ชื่อไฟล ชือ่โปรแกรม ชื่อวีดิทัศน ลักษณะเดียวกับชื่อหนังสือ 

 ง. ใหระบุสื่อ ลักษณะของสื่อนั้นๆ 

จ. ถ าไฟล ข อม ูลไม ม ีชื่อเรื่อง ให เข ียนคําอธ ิบายเนื้อหาของไฟล ข อม ูลไว ในวงเล ็บพร อมท้ัง 

ระบุปท่ีรวบรวมข อมูล 

ฉ. ในกรณ ีของไฟลขอมูล อาจระบุชื่อบุคคลหรือองคการผูจัดทําและเผยแพร ซ่ึงสามารถต ิดต อ
ขอสําเนาข อม ูลได โดยวงเล ็บหน าท่ีของบ ุคคลหร ือองค การวาเป ็นผู ผล ิต (Producer) หรือผูเผยแพร
(Distributor) 

ช. ในกรณ ีของโปรแกรมคอมพ ิวเตอร อาจเพ่ิมรายละเอ ียดอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการสืบคน 
โปรแกรมนั้น เช น หมายเลขโปรแกรม โดยระบุไวในวงเล็บทายสุด 

ซ. สถานท่ีเผยแพร สถานท่ีผลิต ถามีสถานท่ีเพ ียงอยางใดอยางหนึ่งหรือสถานท่ีเผยแพรเปน 

สถานท่ีเดียวกับท่ีผล ิต ใหระบุแตเพ ียงชื่อเดียว 
 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอิงประเภทส่ือไม ตีพิมพ 
 

Femandes, F.D. 1972. Theoretical Production of Interference Loading on Aircraft 

Stores: Part 1 Subsonic Speeds. (Computer Program). General Dynamics, 

Electrodynamics Division, Panoma, CA. (National Aeronautics and Space 

Administration Report No. Nasa CR-112065-1). 

3.13 มาตรฐานผล ิตภัณฑ อ ุตสาหกรรม การอ างข อมูลมาตรฐานผลิตภ ัณฑ อ ุตสาหกรรมสามารถ 

กระทําไดตามรูปแบบ ดังนี้ 
 
 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ อ ุตสาหกรรม.//ปที่ออกประกาศ.//ช่ือมาตรฐานผลิตภัณฑ อ ุตสาหกรรม. 

เลขท่ี มอก. 
 

 

 

 



ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอิงประเภทมาตรฐานผลิตภัณฑอ ุตสาหกรรม 
 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภ ัณฑ อ ุตสาหกรรม. 2552. ว ิธีมาตรฐานในการว ัดอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนของข้ัวหลอด
ไฟฟา. มอก. 4 เลม 2-2552. 

3.14 สิทธิบัตร (Patent) การเข ียนรายการเอกสารและสิ่งอ างอ ิงของสิ่งประดิษฐท่ีจดสิทธิบัตรมี 

รูปแบบ ดังนี้ 
 

ผูจดสิทธิบัตร.//ปที่จดสิทธิบัตร.//ช่ือส่ิงประดิษฐ .//ประเทศที่จดสิทธิบัตร     หมายเลขของ สิทธิบัตร. 
 
 

ก. ชื่อผูจดสิทธิบัตรเขียนลักษณะเดียวกับชื่อผูแตง ข. 

ชื่อสิ่งประดิษฐเขียนลักษณะเดียวกับชื่อวารสาร 
 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอิงประเภทสิทธิบัตร 
 

สุรนาจ กองเตย. 2547. แยมมะขาม. อนุสิทธิบัตรการประดิษฐเคมี เลขท่ี 1467. 
 

3.15 แผนท่ี กรณีม ีความจําเปนตองอ างข อมูลในแผนท่ีใหเข ียนรายการเอกสารและ สิ่งอางอ ิง ตาม

รูปแบบ ดังนี้ 
 

ชื่อผูจัดทํา.//ปท่ีผลิต.//ช่ือแผนท่ี. 
 

ก. ชื่อผูจัดทําเข ียนในลักษณะเด ียวกับชื่อผูแตง ข. 

ชื่อแผนท่ีเขียนในลักษณะเดียวกับชื่อหนังสือ 
 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอิงประเภทแผนท่ี 
 

กรมทางหลวง. 2549. แผนท่ีแสดงจุดติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามสํานักทางหลวงท ั่วประเทศ 

ป 2549. 
 

National Institute of Agricultural Science. n.d. Soil Map of Okinawa and Kume Islands. 
 

3.17 การอ างอ ิงสองทอด การอางอ ิงเอกสารท่ีถูกอ างไวในหนังสือหรือวารสาร โดยไม เคยอ าน 

เอกสารฉบ ับนั้นๆ โดยตรง โดยปกต ิไม น ิยมนํามาอ างอ ิงเพราะความท่ีอ างอ ิงถ ึงนั้นอาจผ ิดเพ ี ยนไปจาก 

ต นฉบ ับ แต หากไม สามารถหาต นฉบ ับมาอ านได ก ็สามารถอ างอ ิงสองทอดได โดยใช ร ูปแบบตามประเภท 

ของเอกสารและสิ่งอ างอ ิงนั้นๆ เชื่อมดวยคํา อางถ ึง หรือ Cited 
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3.17.1 กรณีอ างถ ึงหนังสือจากท่ีผูเขียนบทความในวารสารไดอ างอ ิงไวตามรูปแบบ ดังนี้ 
 

 

ชื่อผูเขียนบทความในวารสาร.//ป.//ชื่อบทความ.//ช่ือวารสาร ปท่ี (ฉบับท่ี): หนา.//อ างถึง ชื่อ ผูแตง

หนังสือ.//ปท่ีพ ิมพ .//ช่ือหนังส ือ.//ครั้งท่ีพ ิมพ  (ถาม ี).//สํานักพ ิมพ ,/สถานท่ีพ ิมพ . 
 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอิงประเภทการอางอ ิงหนังสือจากท่ีผูเขียนบทความในวารสารไดอางอ ิงไว 
 

Fravel, D.R., J.J. Marois, R.D. Lumsden and W.J. Connick, Jr. 1985. Capsulation of potential 

biocontrol agents clay matrix. Phytopathol. 75: 774-777.Cited N.G. Agrios. 1978. 

Plant Pathology. 2nd ed. Academic Press, New York. 

3.17.2     กรณีอ างถ ึงบทความในวารสารจากผูเขียนบทความในวารสารอกีเลมหนึ่ง ไดอ างอ ิง

ไว ตามรูปแบบ ดังนี้ 
 

ชื่อผูเขียนบทความในวารสาร.//ป.//ชื่อเรื่องในวารสาร.//ช่ือวารสาร ปท่ี (ฉบับท่ี):/หนา.// อ างถ ึง ชื่อ

ผ ูเขียนบทความในวารสารท่ีอ างถ ึง.//ชื่อเรื่องท่ีอ าง.//ช่ือวารสารท่ีอ าง ปท่ี (ฉบับท่ี):/หนา. 
 
 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอิงประเภทการอางถึงบทความในวารสารจากผูเขียนบทความใน วารสารอ ีกเลม

หนึ่งไดอางอ ิงไว 
 
 

Campbell, C.A. , F. Selles, R.P. Zentner and B.G. Mc Conkey. 1993. Available Water 

and nitrogen effects on yield component and grain nitrogen of zero-till spring 

wheat. Agron. J. 85: 114-119. Cited M.R. Cater and D.A. Rennie. 1985. Soil 

temperature under zero tillage systems for Wheat in Saskatchewan.  Can.  J. 

Soil Sci. 65: 329-338. 

3.17.3 กรณีอ างถ ึงหนังสือจากท่ีหนังสืออ ีกเลมหนึ่งไดอ างอ ิงไว ตามรูปแบบ ดังนี้ 
 

 
 

ผูแตง.//ปท่ีพ ิมพ .//ช่ือหนังส ือ.//ครั้งท่ีพ ิมพ  (ถาม ี).//สํานักพ ิมพ ,/สถานท่ีพ ิมพ .//อ างถ ึง ผูแตง. ปท่ีพ ิมพ .//

ช่ือหนังส ือท่ีอ างถ ึง.//ครั้งท่ีพ ิมพ  (ถาม ี).//สํานักพ ิมพ ,//สถานท่ีพ ิมพ . 
 

 

 

 



ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอิงประเภทการอางถึงหนังสือจากท่ีหนังสืออ ีกเลมหนึ่งไดอางอ ิงไว 
 

Frazier, W. C.  and D. C.  Westhoff.  1988.  Food Microbiology.  4th ed.  McGraw-Hill Book 

Company, Singapore. Cited J.S. Pruthi. 1980. Spices and Condiments: Chemistry, 

Microbiology, Technology. Academic Press, New York. 

กรณี เอกสารภาษาไทยอ างถ ึงเอกสารภาษาอ ังกฤษ ให ลงรายการเป ็นภาษาอ ังกฤษท้ังหมด 

โดยระบุขอความ (in Thai) ไวทายเอกสารภาษาไทย 
 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอิงกรณ ีเอกสารภาษาไทยอ างถึงเอกสารภาษาอังกฤษ 
 

Na-Nakorn, U. 1988. Fish Breeding. Faculty of Fisheries, Kasetsart Univ. , Bangkok. ( in Thai) 

Cited D.R. Keeney. 1970. Nitrates in plants and waters.J. Food Technol. 33: 425-432. 
 

3.17.4 กรณีอ างถ ึงสิ่งพิมพ รัฐบาลและเอกสารอ่ืนๆ ของทางราชการ ตามรูปแบบ ดังนี ้ก. 

ราชกิจจานุเบกษา 
 

ช่ือเอกสาร.//ปท่ีพ ิมพ .//เลมท่ี ตอนท่ี,/เลขหนา. 
 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอิงกรณ ีราชกิจจาน ุเบกษา  

ราชกิจจาน ุเบกษา. 2552. ฉบับกฤษฎีกา เลม 126 ตอนท่ี 93 ก. 

ข. ประกาศ คําสั่ง 
 

ชื่อหนวยงาน.//ป.//ช่ือเอกสาร.//วัน เดือน ป ท่ีประกาศหรือม ีคําสั่ง. 
 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอิงกรณ ีประกาศ คําส่ัง 

บ ัณฑ ิตว ิทยาล ัย มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร  . 2550. ประกาศบ ัณฑ ิตว ิทยาล ัย มหาว ิทยาล ัย- 

เกษตรศาสตร  เรื่อง กําหนดการสอบปากเปล าขั นส ุดท าย และการส งเล มว ิทยานิพนธ ประจํา 

ภาคปลาย ป ีการศึกษา 2550. 14 มิถ ุนายน 2550. 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการพิมพรายงานปญหาพิเศษ การอางอิง 49 

3.17.5 กรณีอ างถ ึงหนังสือพ ิมพ ในกรณ ีอ างข าวท่ัวไป ตามรูปแบบ ดังนี้ 
 

 

ช่ือหนังสือพ ิมพ .//ปท่ีพ ิมพ .//สถานท่ีพ ิมพ :/วัน เดือน ป.//เลขหนา. 
 

ตัวอยางเอกสารและส่ิงอ างอิงกรณีหนังสือพิมพแบบอ างขาวท ั่วไป 

 ไทยรัฐ. 2552. กรุงเทพฯ: 22 ธันวาคม 2552. หนา 1. 

Bangkok Post. 2009. Bangkok: December 22, 2009. P.1. 



 

คํายอที่ใชในการเขียนเอกสารและสิ่งอ างอ ิง 
 

หมวดอักษร A 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

abstract abst. บทคัดย อ 

academy acad. วิทยาสถาน 

administration admin., adm. การบริหาร 

agriculture agr. การเกษตร 

agronomy agron. พ ืชไรนา 

American Amer. ชาวอเมริกัน 

anatomy anat. กายวิภาคศาสตร 

annual ann. ประจาํป 

anonymous anon. นิรนาม (ไมระบุชื่อ) 

appendix append. ภาคผนวก 

arboriculture arboricult. การปลูกตนไม 

article (s) art. (arts.) บทความ 

association associ. สมาคม 

atmosphere atm. บรรยากาศ 

atomic at. ปรมาณู 

automatic auto. อ ัตโนมัติ 

หมวดอักษร B 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

botany, botanical bot. พฤกษศาสตร 

book (s) bk. (พหูพจน bks.) หนังสือ 

Britain, British Brit. ประเทศอ ังกฤษ, ชาวอ ังกฤษ 

bulletin bull. สิ่งตีพิมพ ท่ีออกมาเป ็นระยะ 

bureau bur. สํานักงาน 





 
 

หมวดอักษร C 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

catalogue cat. บัญชีรายชื่อ 

centennial centen. ศตวรรษ (100 ป) 

chapter chap. (ch.) บทท่ี (มาตรา) 

Chemistry chem. เคม ี 

Chinese Chin. ชาวจีน 

circa (about) ca., c. ประมาณ (ใชระบุป) 

class cl. ชั้น, ประเภท, ระดับ 

climatology climat. อากาศวิทยา 

collaboration collab. การรวมม ือ 

college coll. วิทยาลัย 

column (s) col. (พหูพจน cols.) แนวตรง, เสา 

commercial, commerce com. เก่ียวกับการคา , การพาณิชย 

committee comm. คณะกรรมการ 

company co. บริษัท 

compiler, compiled by comp. ผูรวบรวม, รวบรวมโดย 

conference conf. การประชุม 

corporation corp. วิสาหกิจ 

cytology cytol. เซลลว ิทยา 

หมวดอักษร D 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

Decennial decen. ทศวรรษ (10 ป) 

dendrology dendrol. รุกขวิทยา 

department dept. ภาควชิา, กรม 

Deutsch Deut. เยอรมัน 

diploma dipl. ประกาศนียบัตร 

Directory 
disease 

dir. 
dis. 

หนังสือรวบรวมรายชื่อและท่ีอยู 
โรค 
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หมวดอักษร D 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

dissertation diss. วิทยานพินธ 

division div. ฝาย, สวน 

document doc. เอกสาร 

หมวดอักษร E 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

ecology ecol. นิเวศวิทยา 

economics econ. เศรษฐศาสตร 

edition, editor (s) ed. (พหูพจน ใช eds.) ฉบับพ ิมพ , บรรณาธิการ 

engineering eng. วิศวกรรมศาสตร 

entomology entomol. กีฏวิทยา 

enlarged enl. เพ ิ่มเต ิม (เชน enl. ed.) 

especially esp. โดยเฉพาะ (เชน pp. 312-315, 
  esp. p. 313) 

essential essent. สําคัญ 

et. alii. (and others) et al. และคนอ่ืน ๆ 

evolution evolut. วิวัฒนาการ 

examination exam. การสอน 

exhibition exhib. การแสดง 

exempli gratia (for e.g. 
 
 

ตัวอยาง 

example)   
 experiment exp. 

ext. 
 

การทดลอง 
การเผยแพร extension 



 
 

หมวดอักษร F 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

faculty fac. คณะ 

federation fed. สมาพันธ , สันนิบาต 

floristica florist. ไมดอกไมประดับ 

foundation found. มูลนิธ ิ, กองทุน 

forestry for. วนศาสตร 

หมวดอักษร G 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

general gen. โดยท่ัวไป 

genetics genet. พ ันธุศาสตร 

geology geol. ธรณีวิทยา 

German Ger. ชาวเยอรมัน 

graduate grad. บัณฑ ิต 

หมวดอักษร H 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

herbarium herb. หองเก ็บตวัอยางสมุนไพร 

history hist. ประวัติศาสตร 

horticulture hort. พ ืชสวน 

hospital host. โรงพยาบาล 

husbandry husb. สัตวบาล 
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หมวดอักษร I 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

ibedem (in the same ibid. เรื่องเด ียวกัน 

way)   

id est (that is) i.e.          ดังนี ้

illustrator illus. ผูวาด

 
immigration immigr.     การอพยพ 

immunology immunol. ภูมิค ุมก ัน
 imperial imp.  จักรพรรดิ 

importation import.        การนําเขา 

incorporated inc. รวมเข าเปนรูปบริษัท 

industry ind. อ ุตสาหกรรม 

infection infect. การติดเชื้อ 

inorganic inorg. อนินทรีย 

institute inst. สถาบัน 

internal intern.       ภายใน 

international int. 
invest. 

ระหวางประเทศ 
การสอบสวน investigation 

หมวดอักษร J 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

Japan Jap. ประเทศญี่ปุน 

Journal Jour., J. วารสาร 

หมวดอักษร L 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

laboratory lab. หองปฏิบัติการ 

language lang. ภาษา 

Latin Lat. ภาษาลาติน 

leaflet leafl. ใบปลวิ, ใบแทรก 



 
 
 
 
 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

Lecture lect. บรรยาย 

library libr. หองสมุด 

literature lit. เอกสาร 

loco citato (in the place loc. cit. ตามสถานท่ีท่ีอ างอ ิง 

cited) 

หมวดอักษร M 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

magazine mag. นิตยสาร 

management manage. การจัดการ 

manuscript (s) ms. (พห ูพจน mss.) ตนฉบับตัวเขียน 

mathematics math. คณ ิตศาสตร 

mechanical mech. เชิงกล 

medicine med. ยา, แพทยศาสตร 

minutes min. นาที 

miscellaneous misc. หลากหลาย, เบ็ดเตล็ด 

molecule mol. โมเลกุล 

monograph monogr. เอกสาร 

monthly month. ประจําเดือน 

Morphology morphol. วิทยาศาสตรเก่ียวกับโครง 
  สรางสัตว และพ ืช 

mycology mycol. วิทยาเห็ดรา 

หมวดอักษร N 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

national nat. แหงชาต ิ

natural nature. แหงธรรมชาติ 

no date n.d. ไมปรากฏป ีท่ีพ ิมพ  



 

คูมือการพิมพรายงานปญหาพิเศษ การอางอิง 61 
 
 
 
 
 

หมวดอักษร N 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

no place n.p. ไมปรากฏสถานท่ีพ ิมพ  

note (s) n. (พหูพจน nn.) หมายเหตุ 

number no. (พหูพจน nos.) ฉบับท่ี, ลําดับท่ี 

nuclear nucl. ปรมาณู 

หมวดอักษร O 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

occupation occup. อาชีพ 

opera citato (in the work op. cit. ตามเอกสารท่ีอ างอ ิง 

cited)   

optical opt. เก่ียวกับการมองเห็น 

ophthalmology opthamol. จักษ ุวิทยา 

organic org. อ ินทรีย 

organization organ. องค กร 

original orig. ตนฉบับ 

otology otol โสตว ิทยา 

หมวดอักษร P 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

page p. (พหูพจน ใช pp.) หนา 

pamphlet pam. แผนพับ 

part pt. (พหูพจน pts.) สวนท่ี 

patent pat. สิทธิบัตร 

pathology Pathol. พยาธิวิทยา 

pharmacology pharmacol. เภสัชวิทยา 

philosophy phil. ปรชัญา 

physics phys. ฟ ิสิกส 

postgraduate postgrad. หลังจบปริญญาตรี 



 
 
 
 
 

หมวดอักษร P 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

proceedings proc. รายงานการประชุมวิชาการ 

product (s) prod. (พหูพจน prods.) ผล ิตภัณฑ 

professional prof. โดยอาชีพ 

project proj. โครงการ 

publication pub. สิ่งตีพิมพ  

publisher publ. ผูพิมพ โฆษณา, สํานักพ ิมพ  

หมวดอักษร Q 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

quality qual. คุณภาพ 

quarterly quart. ทุกสามเด ือน 
 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

radiation radia. การแผรังสี 

radiology radiol. รังสีว ิทยา 

record rec. การบันทึก 

registration regist. การลงทะเบียน, การจดทะเบ ียน 

religious relig. เก่ียวกับศาสนา 

report rept. รายงาน 

reprint, reprinted rpt. พ ิมพ ใหม , สําเนา 

research res. การแก ไข 

review, revised rev. ปรับปรุงแก ไข 

หมวดอักษร S 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

science sci. วิทยาศาสตร 

scientific scient. เก่ียวกับวิทยาศาสตร 

section (s) sec. (พหูพจน secs.) ตอนท่ี 
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หมวดอักษร S 

คําเต็ม คําเต็ม คําเต็ม 

series ser. อนุกรม 

service serv. บริการ 

social soc. สังคม 

society soc. สมาคม 

special spec. พ ิเศษ 

species sp. (พหูพจน spp.) ชนิดของสกุลพ ืช 

station sta. สถาน ี

statistics stats. วิชาสถิต ิ

Standard Stand., std. มาตรฐาน 

street st. ถนน 

summary sum. สรุป 

supplement suppl. เอกสารเสริม 

surgery surg. ศัลยกรรม 

survey surv. สํารวจ 

symposium symp. การประชุมวิชาการ 

system syst. ระบบ 

หมวดอักษร T 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

taxonomy taxonom. อนุกรมวิธาน 

technical, technology tech. เทคโนโลย ี

tension tens. การดึง 

transactions trans. บันทึกการประชุม 

translator, translation trans., tr. ผูแปล, การแปล 

treasurer, treasury treas. ขุนคลงั, การคลัง 

tropic trop. เขตรอน 



 
 
 
 
 

หมวดอักษร U 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

university univ. มหาวิทยาลัย 

United Nations U.N. สหประชาชาติ 

ultraviolet uv. รังสีเหนือมวง 
 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

vegetation veg. พ ืชผัก 

veterinary vet. สัตวแพทย 

veneer ven. ไมบาง 

versus (against) vs. เปรียบเทียบกับ 

videlicet (namely) viz. ดังชื่อตอไปนี้ 

virology virol. ไวรัสวิทยา 

volume (s) vol. (พหูพจน vols.) เลมท่ี (เชน vol.3) 

หมวดอักษร W 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

warranty warr. การรับรอง, การค าประกัน 

weight wt. น้ําหนัก 

wood wd. ไม , เนื้อไม , ตนไม  

without w/o ปราศจาก 

หมวดอักษร X 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

extra x. พ ิเศษ 

extra fine xf. ความละเอ ียด 

cross cut x cut. ตัดตามขวาง 

cross section x section. ดานหนาตัด 
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หมวดอักษร Y 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

yard yd. หลา 

Year yr. ป 

หมวดอักษร Z 

คําเต็ม คํายอ ความหมาย 

zenith zen. จุดสูงสุด 

zodiac zod. จักรราศี 

zone z. เขต 

zoological garden zoo. สวนสัตว 

zoology zool. สัตววิทยา 



แบบอ ักษร TH SarabunPKS 

ขนาด 18 พอยท , ตัวหนา 
 
 
 

ภาคผนวก 

ตัวอยางรูปแบบการพ ิมพ ป ัญหาพิเศษและแบบฟอร มตางๆ 
 
 
 

แบบอ ักษร TH SarabunPKS 

ขนาด 16 พอยท , ตัวหนา 
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ต ัวอยางการเว นขอบกระดาษและการใสเลขหนา 
 
 
 

1.5 นิ้ว 
 
 

เลขหนา แบบอกัษร TH 

SarabunPKSขนาด 16 พอยท 

1 น้ิว 
 

 
 
 

     1 น้ิว 

 
 

การตั้งคาระยะหาง(Spacing) ใหกําหนดเปน 0 ตามรูป 

และกําหนดคาระยะหางบรรทัด เปน หน่ึงเทา (Single) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 นิ้ว 
 

 
1 นิ้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** กอนการพ ิมพ ควรตั้งคาต างใหเรียบรอย 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 นิ้ว 



 
 

1.5 นิ้ว 1 
นิ้ว

 

1 
นิ้ว

 

 

1.5 นิ้ว 
 
 

ตัวอยางปกนอก 
 
 
 
 

  2 นิ้ว 
 
 
 
 
 

1 Enter ขนาด 20 พอยท 
 

ช่ือเรื่องปญหาพ ิเศษภาษาไทย แบบอ ักษร TH SarabunPKS 

ขนาด 18 พอยท , ตัวหนา 
 
 
 
 
 

แบบอ ักษร TH SarabunPKS 

ขนาด 18 พอยท , ตัวหนา 
 
 
 

นาย/นางสาว.................................................. 
 

เวนระยะเทากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปญหาพิเศษนี้เสนอตอคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือเปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิา................................................................................... 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

..........พ.ศ.(ปที่พิมพ)............  
 

1 นิ้ว 
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ตัวอยางปกนอกและสันปก 

นาย/นางสาว................. 
ชื่อเรื่องปญ

หาพิ
เศษภาษาไทย 

25XX 



 
1.5 นิ้ว 

 

ตัวอยางปกใน 
 
 
 

                                                         ช่ือเร่ืองปญหาพิเศษ............................................................................ 

 

 

 

 

ช่ือนักศึกษา.............................. 

 

 

 

 

 

อาจารยที่ปรึกษา 

..............................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปญหาพิเศษนี้เสนอตอคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือเปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิา................................................................................... 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

..........พ.ศ.(ปที่พิมพ)............  
 

1 นิ้ว 
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1.5 นิ้ว 
 
 

ตัวอยางใบรับรองป ัญหาพิเศษ 
 

 
 

แบบอ ักษร TH SarabunPKS 

ขนาด 18 พอยท , ตัวหนา 

1 Enter ขนาด 18 พอยท 

    ช่ือปญหาพิเศษ 

 
ชื่อผูจัดทํา........................................................ 

 
 

ปญหาพิเศษนี้ไดรับการพิจารณาอนุมัติใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา………………… 

 
แบบอ ักษร TH SarabunPKS ขนาด 18 

พอยท , ตัวหนา กึ่งกลาง 
 
 
 
คณะกรรมการสอบปญหาพิเศษ 
 

            ………………………………………………………....................ประธานกรรมการ 
( ช่ือประธานกรรมการ ) 

 
 

1 
TAB 

หรือ  
0.5 
นิ้ว

     ………………………………………………………………………..การรมการ 
( ช่ือกรรมการ ) 

 
     ………………………………………………………………………..การรมการ 

( ช่ือกรรมการ ) 

1 Enter 
 
แบบอ ักษร TH 

SarabunPKS 

ขนาด 18 

พอยท 
   

ผลการประเมินคุณภาพผานระดับ 
 
  อนุมัติโดย........................................................................................................ 

(                        ช่ือคณบดี                             ) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

วันที่..........เดือน............................พ.ศ. 255....... 
 

1 นิ้ว 



 
 
 
 
 

แบบอ ักษร TH SarabunPKS 

ขนาด 18 พอยท , ตัวหนา 

1.5 นิ้ว 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 
 

ตัวอยางกิตติกรรมประกาศ 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย     ................................................. ...ซึ่งเปนอาจารยที่ปร ึกษา

ปญหาพิเศษ ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการทําปญหาพิเศษ    และใหความชวยเหลือดวย   

ความเอาใจใสจนจบการทดลอง ตลอดจนตรวจแกไขเลมป ัญหาพิเศษจนกระท่ังเสร็จสมบูรณ 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 
ขอขอบพระคุณคณาจารย สาขาวชิา.................................... ท่ีไดอบรมสั่งสอนและมอบความรูอ ัน 

เปนประโยชนอยางยิ่งในการนําไปใชประโยชนตอไป และขอขอบค ุณเจาหนาท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ท ุกท านท่ีใหความชวยเหล ือและอำนวยความสะดวกในการใชอ ุปกรณท่ีจําเปน ตอการทําปญหาพ ิเศษ

ตลอดจนเพ่ือนๆ ท่ีไม ไดเอ ยนามถึง ท่ีไดใหความชวยเหล ือ และเปนกําลังใจใหเสมอมา 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 
 

ดวยความดีหรือประโยชนอันใดเนื่องจากปญหาพ ิเศษเล มนี้ ขอมอบแด คุณพ อ คุณแม ท่ีได

อบรม และใหกําลังใจผูว ิจัยมาตลอดในทุกเรื่อง 
 
 
 

แบบอ ักษร TH SarabunPKS 

ขนาด 16 พอยท 

2 Enter ขนาด 16 พอยท 
 
 

...................ชื่อ-สกุล......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1 นิ้ว 
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 (1) 

 

……………………………… 

……………………………… 

ตัวอยางบทคัดยอ 1.5 นิ้ว 
 
 
 

ช่ือเรื่อง …………………………………………………………………………………………… 
 
 
ขนาด 16 

ผูว ิจัย …………………………………………………………… 

อาจารยท่ีปรกึษา …………………………………………………………… 

แบบอ ักษร TH SarabunPKS 

ขนาด 16 พอยท , 

พอยท, 

ตัวหนา 
ปริญญา ………………………………………สาขาวิชา……………………………………… 

คณะฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ปท่ีพ ิมพ ………………………………………………………………………. 
 

ยอหนา 1 TAB 0.5 น้ิว 

 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 
(ขอความของบทคัดยอ)     …………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 
(ขอความของบทคัดยอ)     …………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 
 
 
 
 

                                                         1 นิ้ว 



บทท่ี 1 บทนํา                        1 

บทท่ี 2 การตรวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี ยวของ                        3 

บทท่ี 3 วัสดอุ ุปกรณ และวิธีการทดลอง                       35 

บทท่ี 4 ผลและวิจารณผลการทดลอง                       45 

บทท่ี 5 สรุปผลการทดลองและข อเสนอแนะ                       80 
 

 

ตัวอยางสารบัญ 
 

แบบอ ักษร TH SarabunPKS 

ขนาด 18 พอยท , ตัวหนา 

 
1.5 นิ้ว 

 
สารบัญ 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 

 
แบบอ ักษร TH 

SarabunPKSขนาด 

16 พอยท , ตัวหนา 

 
 
 
 
 

สารบัญ 

 
แบบอ ักษร TH SarabunPKSขนาด 16 

พอยท ;, การพิมพใหสรางตารางและ 

กําหนดใหไมแสดงเสนเพ่ือสะดวกในการ 

 

หนา 
 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 

(1) 

สารบัญตาราง 
 

พิมพ;  
 

ตัวเลขใหจัดก่ึงกลาง (2) 

สารบัญภาพ (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ างอ ิง 83 

ภาคผนวก 85 

ภาคผนวก ก ขอมูลการข้ึนรูปสับปะรดกวนดวยเครื อง Forming Extruder 86 

ภาคผนวก ข การวิเคราะหเช ื้อจุลินทรีย 90 

ประวัติผูวิจัย 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1 นิ้ว 
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(3) 

ตัวอยางสารบัญตาราง 
 

แบบอ ักษร TH SarabunPKS 

ขนาด 18 พอยท , ตัวหนา 

1.5 นิ้ว 
 

สารบัญตาราง 
1 Enter ขนาด 16 พอยท 

แบบอ ักษร TH 

SarabunPKSขนาด 

16 พอยท , ตัวหนา 

ตารางท่ี หนา 
 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 

1 แสดงองคประกอบทางเคม ีของผลไมชนิดตาง ๆ 5 

2 หลักเกณฑการให คะแนนสําหรับลักษณะท่ัวไป ส ีกลิ่นรส 10 

3 ลักษณะและการทํางานของเอ ็กซ ทรูเดอรประเภทตางๆ 51 

4 แสดงความส ัมพ ันธของอัตราสวน L/D ของหวัฉีด และความชื้นของวัตถุดิบ 

ท่ีผลตอการ Expansion Ratio  ของ Corn Starch 55 

5 ขนาดของ Die ท่ีใชในการทดลอง 74 

6 แสดงคาอ ัตราการไหลเนื่องจากแรงลากของสกรูปอนและสกรูหลักท่ีความเร็ว 

รอบตางๆ 97 

7 คาตัวแปรท่ีเก่ียวของในการคํานวณ 98 

8 ผลคาเฉลี่ยการทํางานของเคร ือง Forming Extruder ชนิดสกรูเดี่ยวจาก กระบวนการอ ัด

ข้ึนรูปสับปะรดกวน 102 

9 แสดงผลคาเฉลี่ยของความสามารถของเครื อง Forming Extruder ชนิดสกรู 

เดี่ยวจากกระบวนการอ ัดข้ึนร ูปสับปะรดกวน 111 

10 ผลการตรวจสอบคุณภาพของสับปะรดกวนท่ีผานการข้ึนรูปดวยเครื่อง 

Forming Extruder ชนิดสกรูเดี่ยวเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑสับปะรดกวนท่ี 

วางขายตามท องตลาด 115 

11 การตรวจสอบค ุณภาพทางดานจุล ินทรียของตัวอยางสับปะรดกวนท่ีผานการ ข้ึนรูปดวย

เครื่อง Forming Extruder ชนิดสกรูเดี่ยวเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ  สับปะรดกวนท่ี

วางขายตามท องตลาด 124 

12 เปรียบเทียบผลการประเมินผลเช ิงเศรษฐศาสตรของกระบวนการข้ึนรูปสบัประรดกวน 

ดวยเครื่อง Forming Extruder โดยใช Die ขนาด 10 มิลลิเมตร                          126 

ท่ีความเร็วรอบของสกรู 20 และ 50 รอบต อนาที 

 
 
 
 
 
 
 

1 น้ิว 
 



ตัวอยางสารบัญตาราง แบบ

อ ักษร TH SarabunPKS 

ขนาด 18 พอยท , ตัวหนา 

1.5 นิ้ว 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
1 Enter ขนาด 16 พอยท 

แบบอ ักษร TH 

SarabunPKSขนาด 

16 พอยท , ตัวหนา 

          ตารางท่ี                                                                                                         หนา 
1 Enter ขนาด 16 พอยท 

13 ความสามารถของเคร ือง Forming Extruder ชนิดสกรูเดี่ยวโดยใช Die ขนาด 

10 มิลลิเมตร ในการข้ึนรูปสับปะรดกวนท่ีความเร็วรอบของสกรู 11.3 รอบ 

ตอนาที และข้ึนรูปกลวยกวน ท่ีความเร็วรอบของสกรู 50 รอบตอนาที 128 

14 ผลการตรวจสอบคุณภาพของสับปะรดกวนและกลวยกวนท่ีผานการข้ึนรูป 

ดวยมือและเครื่อง Forming Extruder ชนิดสกรูเดี่ยว 130 

15 การตรวจสอบค ุณภาพทางดานจุล ินทรียของตัวอยางสับปะรดกลวยกวนกวน ท่ีข้ึนรูปดวยมือ

และเครือ่ง Forming Extruder 131 

16 ความสามารถของเคร ือง Forming Extruder ชนิดสกรูเดี่ยวจากกระบวนการ 

อ ัดข้ึนรูปสับปะรดกวน กลวยกวน ฟ ักทองกวน และขนุนกวน ดวย Die 

รูปรางตาง ๆ 134 

17 การตรวจสอบค ุณภาพของสับปะรดกวน กลวยกวน ฟ ักทองกวน และขนุน 135 

กวน ท่ีผานการข้ึนรูปดวยเครื อง Forming Extruder ชนิดสกรูเดี่ยว 

ดวย Die รูปรางตาง ๆ 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 

ตารางผนวกท่ี 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 

ก1 ขอมูลสําหรับวิเคราะหลักษณะการทํางานของเครื่อง Forming Extruder   

 คาพลังงานกลจําเพาะ และประสิทธิภาพเครื่อง 157 

ก2 ขอมลูการวิเคราะหคุณภาพสับปะรดกวนสําหรับการศึกษาสภาวะที่  

 เหมาะสม 169 

ก3 ขอมลูการวิเคราะห คุณภาพความหนาแนนของสับปะรดกวนสําหรับ  

 การศ ึกษาสภาวะท่ีเหมาะสม 175 

ข1 ขอมูลท่ีไดจากการข้ึนรูปสับปะรดกวนดวย Die รูปรางตาง ๆ  ท่ีความเร็ว 

รอบของสกร ู50 รอบต อนาที 

 
 

187 
 

1 นิ้ว 

ตารางท่ี หนา 
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(5) 

1.5 นิ้ว แบบอ ักษร TH 

ตัวอยางสารบัญภาพ 
 

แบบอ ักษร TH SarabunPKS 

ขนาด 18 พอยท , ตัวหนา 

 
สารบัญภาพ 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 

SarabunPKSขนาด 

16 พอยท , ตัวหนา 

ภาพท่ี หนา 
แบบอ ักษร TH SarabunPKS 

1 Enter ขนาด 16 พอยท  
ขนาด 16 พอยท 

1 ข้ันตอนการกวนผักและผลไม 7 

2 Biaxial extension test (a) กอนทําการกด (b) หลังทําการกด 15 

3 การขยายตัวแบบ Biaxial extension ของวัสดุ 15 

4 กราฟระหว างแรงกดก ับระยะการกดของเนยแข ็งท่ีอ ุณหภูมิ 7 °C ในการทดสอบ 

แบบ lubricated squeezing flow 19 

5 กราฟระหว าง Hencky strain rate กับ Biaxial extension viscosity ของเนยแข ็งท่ี

อ ุณหภูมิ 7 °C ในการทดสอบแบบ lubricated squeezing flow  19 

6 การข้ึนรูปผลไม กวนโดนใชแรงงานคน 22 

7 กลไกการข้ึนรูปแปงโดเปนหลอด 23 

8 เครื่องข้ึนรูปแปงเปนทรงกระบอก 23 

9 ลูกกลิ้งสําหรับข้ึนรูปแปงเปนกอนกลม 24 

10 Rounder แบบตางๆ (a) แบบทรงกรวยคว่ํา (b) แบบทรงกรวยหงาย และ  

 (c) แบบ ทรงกระบอก  25 

11 Dough rounding machine with adjustable trough 26 

12 กลไกการข้ึนรูปโดยใช Forcing roll และ moulding roll 28 

13 กลไกการข้ึนรูปแปงเปนทรงกลมคลายหยดน้ํา 28 

14 ลูกกลิ้งแบบแมพ ิมพ ลายต างๆ 29 

15 กลไกการทํางานของลูกกลิ้งพ ิมพ แบบ 30 

16 ภาพตัดขวางของเอกซทรูเดอร 34 

17 ลักษณะและโครงสรางของสกรูแบบตางๆ 38 

18 ภาพโครงสรางและการคํานวณของสกรู 39 

19 ภาพตัดสวนประกอบและลักษณะของบารเรล 41 

1 นิ้ว 

1 นิ้ว 



1.5 นิ้ว 
 

สารบัญภาพ (ตอ) 
1 Enter ขนาด 16 พอยท 

 

ภาพท่ี หนา 
 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 

75 ผล ิตภัณฑ สับปะรดกวนกวนท่ีผานการข้ึนรูปดวย Die รูปสี่เหลี่ยมผืนผ า 138 

76 ผล ิตภัณฑ ฟ ักทองกวนท่ีผานการข้ึนรูปดวย Die รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 139 

77 ผล ิตภัณฑ ฟ ักทองกวนท่ีผานการข้ึนรูปดวย Die รูปทรงกระบอก 139 

78 ผล ิตภัณฑ ฟ ักทองกวนท่ีผานการข้ึนรูปด วย Die รูปดอกไม 140 

79 ผล ิตภัณฑ ฟ ักทองกวนท่ีผานการข้ึนรูปดวย Die รูปสี่เหลี่ยมผืนผ า 140 

80 ผล ิตภัณฑ กลวยกวนท่ีผานการข้ึนรูปดวย Die รูปสี่เหลี่ยมจตัุรัส 141 

81 ผล ิตภัณฑ กลวยกวนท่ีผานการข้ึนรูปดวย Die รูปทรงกระบอก 141 

82 ผล ิตภัณฑ กลวยกวนท่ีผานการข้ึนรูปดวย Die รูปทรงกระบอก 142 

83 ผล ิตภัณฑ กลวยกวนท่ีผานการข้ึนรูปดวย Die รูปทรงกระบอก 142 

84 ผล ิตภัณฑ กลวยกวนท่ีผานการข้ึนรูปดวย Die รูปสี่เหลี่ยมจตัุรัส 143 

85 ผล ิตภัณฑ กลวยกวนท่ีผานการข้ึนรูปดวย Die รูปทรงกระบอก 143 

86 ผล ิตภัณฑ กลวยกวนท่ีผานการข้ึนรูปดวย Die รูปดอกไม 144 

87 ผล ิตภัณฑ กลวยกวนท่ีผานการข้ึนรูปดวย Die รูปสี่เหลี่ยมผนืผ า 144 
 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 

ภาพผนวกท่ี 
 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 

ช1 แบบ Isometric แสดงรายละเอ ียดรวมของเครื อง Forming Extruder 235 

ช2 แบบโครงดานลางของเครือ่ง Forming Extruder 236 

ช3 แบบโครงดานบนของเครือ่ง Forming Extruder 237 

ช4 แบบสายพานลําเลียงผลิตภณัฑท่ีผานการข้ึนรูปแลว 238 

ช5 แบบเตรียมน้ําร อนหรือน้ําเย็น 239 

ช6 แบบถังป อนวัตถุดิบ (Hopper) 240 

ช7    แบบแปลนดานลางถ ังปอนผลไมกวน      1 นิ้ว 
 

241 

ช8 แบบสกรูปอนผลไมกวน 242 
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ตัวอยางบทนํา 

 
 

แบบอ ักษร TH SarabunPKS 

ขนาด 16 พอยท , ตัวหนา 

 
 
 
 

บทที่ 1 

บทนํา 

1 
 
 

แบบอ ักษร TH SarabunPKS 

ขนาด 18 พอยท , ตัวหนา 

 
 

1. ท่ีมาและความสําค ัญของป ัญหา 
1 Enter ขนาด 16 พอยท 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 

 

ตามพระราชบ ัญญ ัต ิการศ ึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแก ไขเพ ิ มเต ิม (ฉบ ับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

หมวด 6 มาตรฐานและการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา มาตรา 47 กําหนดให ม ีระบบการประก ันค ุณภาพ 

การศ ึกษา เพ่ือพ ัฒนาค ุณภาพและมาตรฐานการศ ึกษาท ุกระด ับ ประกอบด วยระบบการประก ันค ุณภาพ 

ภายในและระบบการประก ันค ุณภาพภายนอก จ ึงเห ็นสมควรให จ ัดทํากรอบมาตรฐานค ุณว ุฒ ิ

ระดับอ ุดมศ ึกษาแหงชาต ิข้ึน เพื่อให เป ็นไปตามมาตรฐานการอ ุดมศ ึกษา และเพื่อเป ็นการประก ันค ุณภาพ 

บัณฑ ิตในแตละระดับค ุณวุฒ ิและสาขา/สาขาวิชา รวมท้ังเพื่อใชเป ็นหล ักในการจ ัดทํามาตรฐานด านต างๆ 

เ พ่ือให การจ ัดการศ ึกษามุ งส ู เป าหมายเด ียวก ันในการผล ิตบ ัณฑ ิต ได อย  า งม ีค ุณภาพ ด ั งนั้น 

กระทรวงศึกษาธิการจ ึงได ออกประกาศเรื่อง กรอบมาตรฐานค ุณวุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2552 

ข้ึน ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร จ ึงได กําหนดให ท ุกหล ักส ูตรทําการปรับปร ุงหล ักส ูตร พ.ศ. 2554 ให 

เป ็นไปตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2552 และให ดําเน ินการตาม 

แนวทางท่ีทางคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษาได ออกประกาศไว เรื่อง แนวทางการปฏ ิบ ัต ิตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศ ึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 

2. ว ัตถุประสงค 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 

1. เพ่ือศ ึกษาผลการใชหลักสูตรว ิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

(หลักสูตรปรับปรงุ 2554) ในดานบริบทของหลักสูตร ปจจัยเบื้องตนท่ีเก่ียวข องก ับการใชหลักสูตร และ 

กระบวนการ 

2.     เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พ ึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

ตามการรับรูของน ักศ ึกษา อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปร ึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม 



 
 
 
 

ตัวอยางการวางลําดับห ัวขอ (แบบไม ม ีเลขกําก ับ) 
 

 

แบบท่ี 1 การวางลําดับหัวข อ (แบบไม มีตัวเลขกํากับ) ในกรณีท่ีมีหัวข อยอยไมเกิน 3 ระดับ 
 
 

หัวขอใหญ 

หัวข อรอง 

ขอความ    ........................................................................................................................................  . 

.............................................................................................................................     ......................................... 
 
 

หัวข อขาง 
 
 

ขอความ    .............................................................................................................................  ............ 

........................................................... ........................................................................................................... 
 
 

หัวขอยอย ข อความ.......................................................................................................... .............. 

..................................................................................................................................     .................................... 
พิมพ ระดับเดียวกัน 

 

หัวขอยอย ข อความ ......................................................................... .......................... 

.............................................................................................................................     ......................................... 
 

หัวขอยอย ข อความ.......................................................................................................... .............. 

.............................................................................................................................     ......................................... 
 
 

ขอความ............................................................................................................................     ............... 

......................................................................................................................     ................................................ 
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ตัวอยางการวางลําดับห ัวขอ (แบบไม ม ีเลขกําก ับ) 
 
 

แบบท่ี 2 การวางลําดับหัวข อ (แบบมีตัวเลขกํากับ) 
 
 

หัวขอใหญ 

หัวข อรอง 

ขอความ    ............................................................................................................................  ............. 

.............................................................................................................................     ......................................... 
2 เคาะ 

 
1. ห ัวขอขาง 

 
 

ขอความ     ......................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................     ......................................... 
 
 

1.1 หัวขอยอย ข อความ.......................................................................................................... .... 

.......................................................................................................................     ............................................... 
 

พิมพ ระดับเดียวกัน 

1.1.1 หัวขอยอย ขอความ ..................................................................................... ............. 

............................................................................... ....................................................................................... 
 
 

ขอความ............................................................................ .......................................... 

...................................................................................................................................................................... 
 
 

ขอความ..........................................................................................................................     ................. 

.............................................................................................................................     ......................................... 



 
 
 
 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 
 
 
 

1. ขอความ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

ตัวอยางการใชระบบตัวเลขและ 

ตัวอ ักษรในการพิมพ หัวข อ 

.. .. .. .. .2. .เ.ค.า.ะ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

1.1 ขอความ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

1.1.1 ขอความ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

ก. ขอความ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

1) ขอความ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

2) ขอความ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

ข. ขอความ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

1) ขอความ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

2) ขอความ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

1.1.2 ขอความ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 

.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

1.2 ขอความ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

2. ขอความ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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2 เคาะ ตัวอยางการพิมพตาราง 
 

ตารางท่ี 4.13 สรุปความคิดเห็นท่ีมีตอคุณล ักษณะท่ีพ ึงประสงคของบ ัณฑ ิตสาขาวิทยาศาสตรและ 
 

1 เคาะ 
เทคโนโลยีการอาหาร 

 
 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 
 

 
คุณลักษณะบ ัณฑิตท่ีพึงประสงค 

ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

          x SD 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.21 0.68 

2. ดานความรู 3.90 0.07 

3. ดานทักษะทางปญญา 4.10 0.09 

4. ดานทักษะความสัมพ ันธระหว างตัวบุคคล และความสามารถใน 

การรับผิดชอบ 

 
4.32 

 
0.09 

5. ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 
4.23 

 
0.09 

เฉล่ีย 4.15 0.20 
 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 
หมายเหตุ (ถาม ี) 

ท่ีมา: นาตยา (2547) 
 

1 เคาะ 1 เคาะ 



 
2 เคาะ ตัวอยางการพิมพตารางท่ีไม จบใน 1หนา 

 

ตารางท่ี 4.13 สรุปความคิดเห็นท่ีมีตอคุณล ักษณะท่ีพ ึงประสงคของบ ัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและ 
 

1 เคาะ 
เทคโนโลยีการอาหาร 

 
 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 
 

 
คุณลักษณะบ ัณฑิตท่ีพึงประสงค 

ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

     x SD 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.21 0.68 

2. ดานความรู 3.90 0.07 

3. ดานทักษะทางปญญา 4.10 0.09 

4. ดานทักษะความสัมพ ันธระหว างตัวบุคคล และความสามารถใน  

การรับผิดชอบ 

 
4.32 

 
0.09 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 
 

ตารางยังไมจบยังไมตองขีดเส นปด 
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2 เคาะ 
 

ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 
 

1 เคาะ 

 
 
 
 
 
 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 
 

 
คุณลักษณะบ ัณฑิตท่ีพึงประสงค 

ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

     x SD 
......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

......................................... ................ ................. 

5. ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 
4.23 

 
0.09 

เฉล่ีย 4.15 0.20 
 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 
หมายเหตุ (ถาม ี) 

ท่ีมา: นาตยา (2547) 
 

1 เคาะ 1 เคาะ 



 

2 เคาะ ตัวอยางการพิมพตารางในภาคผนวก 
 

ตารางผนวกท่ี 1 การวิเคราะหความแตกตางระหว างค าเฉลี่ยของจํานวนประชากรผีเสื้อหางติ่งธรรมดา 
 
                    1 เคาะ (Papilio poly romulus) ดวยเทคนิคการเลี้ยงท่ีแตกตางก ัน 4 แบบโดยใชว ิธ ี

Analysis of Variance (ANOVA) และใช F-test ทดสอบความมีนัยสําคัญท่ีระด ับ 

ความเชื่อม่ัน 95 % 

Source 

 

         Sum  of Square Mean Square F 

เทคนิค 4 แบบ 3 66.475 22.158 7.633 

Error 3
 

104.500 2.903  

Total 3
 

170.975 
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1 เคาะ นาที 
 

ตัวอยางการพิมพตารางในแนวนอน 
 
 
 
 
 

%N.d %N.d 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1401 1500 1450.5 297 624,873,224.250 906,378,611,774.625 5.640 72.161 6.253 29.779 
 

ตารางยังไมจบยังไมตองขีดเส นปด 

 
 

I (µm) 

เสนผาน

เฉลี่ย 

d (µm) 

 
 

 

 
 

N.d2
 

(µm2) 

 
 

N.d3
 

(µm3) 

 

 
 
 

%N 

 

 
 
 

%N 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

401 500 450.5 249 50,534,612.250 22,765,842,818.625 4.728 4.728 0.157 0.157 

501 600 550.5 300 90,915,075.000 50,048,748,787.500 5.697 10.425 0.345 0.502 

601 700 650.5 371 156,988,742.750 102,121,177,158.875 7.045 17.471 0.705 1.207 

701 800 750.5 382 215,161,595.500 161,478,777,422.750 7.254 24.725 1.114 2.321 

801 900 850.5 397 287,170,049.250 244,238,126,887.125 7.539 32.264 1.685 4.006 

901 1000 950.5 402 363,187,000.500 345,209,243,975.250 7.634 39.897 2.382 6.388 

1001 1100 1050.5 364 401,692,291.000 421,977,751,695.500 6.912 46.810 2.911 9.299 

1101 1200 1150.5 338 447,393,784.500 514,726,549,067.250 6.419 53.228 3.551 12.850 

1201 1300 1250.5 348 544,185,087.000 680,503,451,293.500 6.608 59.837 4.695 17.545 

1301 1400 1350.5 352 641,995,288.000 867,014,636,444.000 6.684 66.521 5.982 23.526 
 

จํานวน 
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ชวงของขนาดละออง, 

I (µm) 

เสนผาน 

ศูนยกลาง 

เฉลีย่, 

d (µm) 

 
 

จ านวน

, N 

 
 

N.d2
 

(µm2) 

 
 

N.d3
 

(µm3) 

 
 
 

%N 

 
 
 

�%N 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

2601 2700 2650.5 19 133,477,854.750 353,783,054,014.875 0.361 99.525 2.441 96.197 

2701 2800 2750.5 15 113,478,753.750 312,123,312,189.375 0.285 99.810 2.153 98.350 

2801 2900 2850.5 7 56,877,451.750 162,129,176,213.375 0.133 99.943 1.119 99.468 

2901 3000 2950.5 3 26,116,350.750 77,056,292,887.875 0.057 100.000 0.532 100.000 
  ผลรวม 5,266 9,016,605,716.500 14,494,884,637,708.200     
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%N.d %N.d 
 
 
 
 

 

 จาํนวน 
%N 
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ภาพท่ี 5 สวนประกอบพ้ืนฐานของระบบระเหยน้ํา 
 

1 Enter ขนาด 16 พอยท 
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