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 คูมือการเขียนปญหาพิเศษ ฉบับนี้ ไดนําคูมือปญหาพิเศษ ในป 2547 ที่ไดทําการเรียบเรียงโดย 
ผศ. ดร. สุรีพร เกตุงาม และเอกสารประกอบการสอนวิชา โครงงานคนควาวิจัยของนักศึกษาปที่ 4 ของ
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ป 2552 โดยการเรียบเรียงของ ดร. ปญจภรณ ทัดพิชญางกรู   เพื่อใชเปน
หลักเกณฑกลางในการเขียนปญหาพิเศษ ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
โดยรายละเอียดที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้ เปนเกณฑกลางที่กําหนดใหมีในปญหาพิเศษ  แตหาก
รายละเอียดปลีกยอย ซ่ึงอาจเปนขอกําหนด หรือขอแตกตางของแตละสาขาวิชา ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของอาจารยผูดูแลปญหาพิเศษในแตละสาขาวิชากําหนด  ดังนั้น ผูเรียบเรียงจึงหวังวาคูมือฯ 
ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอนักศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการเขียนเลมปญหาพิเศษ หรือโครงการ
คนควาวิจัย   
 

        ดร. สุกัญญา คลังสินศิริกุล 

        เมษายน 2553 
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องคประกอบของปญหาพเิศษ  
 

ปญหาพิเศษ หรือ รายงานการคนควาวิจยัฯ ประกอบดวย 4 สวน คือ  

1. ภาคแรก/สวนนํา) (preliminary/ Front Matter)  

2. ภาคเนื้อหา/เนื้อเร่ือง (Text)  

3. ภาคเอกสารอางอิง (literature cited/Reference)  

4. ภาคผนวก (appendix)  

สวนที่ 1 ถึง 3 นั้น ตองมีครบในรายงานการคนควาวิจัยฯ สวนภาค 4 จะมีหรือไมแลวแตความ

จําเปนและความเหมาะสมของงานวิจัยฯ แตละเรื่อง  

 

1. ภาคแรก/สวนนํา) (preliminary/ Front Matter) ภาคแรกหรือสวนนํา ประกอบดวยสวนตางๆ 

ตามลําดับดังตอไปนี้  

1.1. ปกนอก (cover) เปนกระดาษขนาด A4 ที่มีความหนาและทนทานพอสมควร ประกอบดวย                    

ขอความตางๆ ดังตัวอยาง (เอกสารหมายเลข 1)  โดยกําหนดสีของปกนอกของแตละสาขาวิชาดังนี ้

  สาขาวิชาสัตวศาสตร สีฟา 

 สาขาวิชาพชืสวน สีเหลือง 

 สาขาวิชาพชืไร  สีเขียว 

 สาขาวิชาประมง  สีชมพ ู

 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  สีเทา 

 

 1.1.1 ตราสัญลักษณของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ขนาด 2.5x2.5 เซนติเมตร จัดอยูกลาง

หนาเอกสาร ดานบน  

1.1.2 ชื่อโครงการวิจัย หรือหัวขอปญหาพิเศษ โดยจัดพิมพดวยตัวอักษร Cordia New ขนาด 

20 พอยต โดยใหพิมพชื่อหัวขอปญหาพิเศษ หรือโครงการวิจัยอยู บรรทัดบน และภาษาอังกฤษอยู

บรรทัดลางในกรณีชื่อเร่ืองยาวใหตัดเปน 2-3 บรรทัด โดยบรรทัดแรกยาวกวาบรรทัดถัดไปวางแบบ            

ปรามิดหัวกลับ 

1.1.3 รายนามผูวิจัย หรือคณะวิจัย ใสเฉพาะชื่อและสกุล ไมระบุคํานําหนาชื่อ  

1.1.4 ชื่อสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 
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1.2. แผนวาง (fly page/ Blank page) หนาตอจากปกนอกดานหนาและกอนปกนอกดานหลังจะเปน 

กระดาษวาง 1 แผน  

1.3. ใบรับรองปญหาพิเศษ/ใบพจิารณาเห็นชอบโดยอาจารยที่ปรึกษา  (approval page/ 

approval form) สําหรับอาจารยที่ปรึกษา และหวัหนาภาควิชาฯ เซ็นรับรอง  (รายละเอียดดังตัวอยาง)  

1.4. ปกใน (title page) แสดงขอความดังแบบฟอรมที่กาํหนดให  

 ปกใน เปนกระดาษ A4 สีขาว พิมพขอความดวยสีดาํ ตราสัญลักษณ หรืออักษรที่ปรากฏบน

ปกในใหจัดกึ่งกลางหนากระดาษ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 1.4.1 ตรามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ขนาด 2.5x2.5 เซนติเมตร 

 1.4.2 ชื่อวิชา  ปญหาพิเศษ หรือโครงการคนควาวิจัย 

 1.4.3  ชื่อโครงการวิจัยหรือปญหาพิเศษ โดยคําวา  “เรื่อง” อยูบรรทัดบน และบรรทดัถัดมา

เปนชื่อเร่ืองภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามลําดับ โดยจัดกึ่งกลายหนากระดาษ 

1.4.4  รายนามผูวิจัย หรือคณะวิจัย  มีคาํวา “โดย” อยูบรรทัดบน และบรรทัดถัดมาเปน ชื่อ-

สกุล ของผูวจิยั ใหระบุคาํนาํหนาชื่อ นาย นางสาว ไวหนาชื่อ  

1.4.5 ชื่อสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย ปการศึกษา  

1.5. บทคัดยอ (abstract) เปนเนื้อหาโดยยอของงานวิจัยที่ศึกษา โดยสวนนี้ควรบรรจุสวนที่สําคัญๆ 

ไวเพียงสั้นๆ แตใหมีความสมบูรณในตัวเองใหมากที่สุด แตตองไมยาวเกินไป โดยบทคัดยอนี้ควร

ประกอบดวย วัตถุประสงค ขอบเขตงานวิจัย วิธีการ และผลการวิจัยโดยสังเขป  ควรเขียนใหขอความ

กะทัดรัดและชัดเจน บทคัดยอมีความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4  (ใหเขียนตามแบบฟอรมที่

กําหนดให) และระบุ คําสําคัญ (keyword) ที่เกี่ยวกับงานวิจัยนั้นดวย  3-5 คํา 

1.6. คํานิยม/กิตติกรรมประกาศ(acknowledgement) เปนขอความแสดงความขอบคุณตอผูมีสวน 

รวมใหความชวยเหลือจนกระทั่งงานศึกษาวิจัยดังกลาว สําเร็จลุลวงไปดวยดี กิตติกรรมประกาศมี

ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 สวนทายกิตติกรรมประกาศใหพิมพชื่อผูวิจัย เดือน และป พ.ศ.  

 1.7. สารบัญ (table of contents) เพื่อแสดงสวนตางๆ และหัวขอยอยของรายงาน พรอมทั้งแสดง 

หนาของสวนดังกลาวไวดวย  

1.8. สารบัญตาราง (list of tables) จะแสดงหัวขอ (ชื่อ) ของตารางตางๆ และหนาที่ตารางนั้นๆ 

ปรากฏอยู ในสวนของตารางจะใชภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของภาควิชา และ

อาจารยที่ปรึกษา  
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1.9. สารบัญภาพ (list of figures) จะแสดงหัวขอ (ชื่อ) ของภาพตางๆ และหนาที่ภาพนั้นๆ ปรากฏ

อยู ในสวนของภาพจะใชภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของภาควิชา และอาจารยที่

ปรึกษา  

1.10 สารบัญตารางภาคผนวก กรณีในการทําวิจัย มีตารางในภาคผนวก ใหแสดงหัวขอของตาราง

ภาคผนวก เหมือนการจัดทําสารบัญตาราง  

1.11 สารบัญภาพภาคผนวกกรณีในการทําวิจัย มีภาพในภาคผนวก ใหแสดงหัวขอของตาราง

ภาคผนวก เหมือนการจัดทําสารบัญตาราง 

1.12 คําอธิบายสัญลักษณและอักษรยอ (List of Symbol and Abbreviations) เปนสวนอธิยาย

ความหมายของสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในเลมโครงการ คนควาวิจัย จะมีหรือไมก็ไดข้ึนอยูกับ

ความจําเปนของงานวิจัย  

 

หมายเหต:ุ การใหหมายเลขเลขหนา กําหนดดังนี ้ 

- หัวขอ 1.7-1.11 (สารบาญ สารบาญตาราง และ สารบาญภาพ) แสดงหนาดวยตัวเลขในวงเล็บ เชน 

(1), (2), (3) ... ไวมุมบนขวามือ  

- สวนเนื้อหา เร่ิมต้ังแต คํานํา เปนตนไป แสดงหนาดวยตัวเลข เชน 1, 2, 3 ... ไวมุมบนขวามือ                  

เชนเดียวกัน  

 
2.ภาคเนื้อหา (text)  

ภาคเนื้อหาประกอบดวยสวนตางๆ  โดยสามารถแบงเนือ้หาได 6 สวน ตามลําดับดังตอไปนี้  
2.1. คํานํา (introduction) /วัตถุประสงค (Objective) 

เปนสวนที่อธิบายถึงความเปนมาของปญหา ความสําคัญ หรือเหตุผลที่ทําการคนควาวิจัย 

ขอบเขตของงานวิจัย ทฤษฎี โดยเนนความสําคัญของงานที่ทํา ในสวนของคํานําไมควรมีตาราง ภาพ 

หรือกราฟ ในสวนของคํานํานี้อาจรวมถึงวัตถุประสงค (objective) หรือจะแยกวัตถุประสงคออกเปน

สวนที่ 2 ก็ได  

วัตถุประสงค(objective)  เปนสวนที่อธิบายถึง ถึงจุดมุงหมายของการทําการวิจัยใหชัดเจน

และมีขอบเขตที่แนนอน และชัดเจน สามารถแยกเปนหัวขอโดยในกรณีที่มีวัตถุประสงคหลายอยาง 

ควรแยกเปนขอๆ  หรือรวมเปนวัตถุประสงครวมเพียงขอเดียว 
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2.2. การตรวจเอกสาร (literature review)  
เปนสวนที่สรุปขอมูลหรือผลงานวิจัยที่มีผูทํามาแลว และขอมูลที่เกี่ยวของ มีความสําคัญ               

ตอโครงการคนควาวิจัยฯ นี้ การอางอิงอาจแบงเปนหัวขอ หรือเปนการบรรยาย แลวแตความเหมาะสม 

โดยเอกสารที่เขียนอางอิงในการตรวจเอกสาร จะตองตรงกับเอกสารในภาคเอกสารอางอิง โดยการ              

อางอิงเอกสารนั้น ตองจัดใหถูกตองตามระบบการเขียนเอกสารอางอิงในเนื้อเร่ือง โดยผลงานวิจัยที่

นํามาอางอิงควรเรียบเรียงดวยภาษาของตนเอง ไมควรคัดลอกผลการวิจัยมาทุกตัวอักษร หากเปน

ขอมูลงานวิจัยที่ไดจากวารสาร ทั้งภายในและตางประเทศ ควรใชขอมูลยอนหลังไมเกิน 5 ป เพื่อความ

ทันสมัย แตหากเปนทฤษฎีหรือขอมูลพื้นฐานการอางอิงอาจมีอายุเกิน 5 ปได แตควรใชขอมูลที่

ทันสมัยที่สุด 
 2.3. อุปกรณและวิธกีาร (Material and Methods)   
 เปนสวนบอกถึง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และวัตถุดิบที่ใชในการวิจัย รวมทัง้วธิีการดําเนนิการ

วิจัย ควรเขียนใหชัดเจน ทัง้ในจํานวน ขนาด หรือปริมาณ และข้ันตอนในการทาํงาน หากใชวิธกีารของ

ผูอ่ืน ที่ไดเสนอไวแลว หรือมีการดัดแปลงวิธกีารของผูอ่ืนตองมีการอางอิงเอกสารนั้นดวย การเขยีนถงึ

วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ สามารถแยกเปนขอยอย หรือจะเขียนรวมในวิธกีารทาํการทดลองโดยการระบุ

ถึงอุปกรณที่ใชในแตละขั้นตอนก็ได 
2.4 ผลและวจิารณผลการทดลอง (Results and Discussion)  
 เปนสวนของการเขียนผลการทดลองคนควาวิจัย สามารถใชตาราง ภาพ กราฟ หรือแผนภาพ 

ฯลฯ เพื่อประกอบการอธิบายผลการวิจัย การอธิบายผลการวิจัยใหเขียนใหชัดเจน รวมถึงอธิบาย

เหตุผลของการวิจัย เปนไปตามวัตถุประสงค หรือสมมุติฐาน หรือไม อยางไร โดยเขียนวิจารณผลการ

ทดลองไปพรอมกัน โดยการวิจารณผลสามารถวิจารณไดทั้งในลักษณะคลอยตาม หรือขัดแยงกับ

สมมติฐานหรืองานวิจัยของผู อ่ืน โดยการวิจารณผลตองมีการอธิบายเหตุผลและหาหลักฐานที่

สนับสนุนที่ชัดเจน 

2.5 สรุปผลการทดลอง (Conclusion)  เปนสวนสรุปสาระสําคัญของการทดลอง  สรุปสาระสําคญั

และประจักษพยานของผลการทดลอง และอาจมีสรุปขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคตและลูทางที่

จะนาํผลไปใชใหเกิดประโยชน  
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3. สวนเอกสารอางอิง  
 เปนสวนแสดงรายการเอกสาร และส่ิงพิมพ ที่ใชขอมูลในการอางอิงทั้งหมดซี่งปรากฏในสวน

ของเนื้อหาใหยึดวิธีการเขียนอางอิงในการอางอิง 
การอางอิงเอกสารภายใตหัวขอเอกสารอางอิง  
ก. ลําดับ ไมตองมีเลขทีก่ํากบั ใหเรียงลําดบัช่ือผูแตงหรอืผูรายงานตามลําดับตัวอักษร โดยเอกสาร

ภาษาไทยขึ้นตนดวยชื่อตัวตามดวยชื่อสกุล สวนเอกสารภาษาตางประเทศขึ้นตนดวยชื่อสกุล ตามดวย

ชื่ออ่ืนๆ สําหรบัช่ือสกุลใหเขียนเต็ม สวนชือ่อ่ืนๆ ใหเขียนเฉพาะอักษรตัวแรก  

ข. เอกสารภาษาไทย มากอนเอกสารภาษาตางประเทศ  

ค. ลําดับในการเขียน ประกอบดวย  

1. ชื่อผูเขียน  

2. ปที่พิมพ  

3. ชื่อเร่ือง  

4. ชื่อเอกสาร ฉบับที ่หนาที ่ 

5. ถาเปนหนังสือ ตํารา ตองระบุสถานทีพ่มิพและจํานวนหนาดวย  

หมายเหต ุตัวอยางและการเขียนเอกสารอางอิงในกรณตีางๆ ใหดูจากหลักการเขียนเอกสารอางอิงใน

เอกสารวิชาการ ม.อุบลราชธาน ี

(http://www.ubu.ac.th/~research/UBUJournal/AlertJournalForm.pdf ) 

 

4. ภาคผนวก (Appendix) อาจมีหรือไมมีก็ได 

 ภาคผนวกเปนสวนที่ใหรายละเอียดเพิ่มเติม เชน วิธีคํานวณที่ไมควรรวมไวในเนื้อหาของ

งานวิจัย ตารางบันทึกอุณหภูมิ สวนผสมสารเคมี สูตรอาหาร ภาพแสดงเครื่องมือในการทดลอง 

แบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูล เปนตน การจะมีภาคผนวกหรือไม ข้ึนอยูกับความจําเปนและความ

เหมาะสม หากมีใหเร่ิมภาคผนวกในหนาถัดไปจากหนาภาคเอกสารอางอิง โดยมีขอความวา 

“ภาคผนวก”  อยูกลางหนากระดาษ รายละเอียดในภาคผนวกใหแสดงในหนาถัดไป หากมีความ            

จําเปน ตองแบงภาคผนวกออกเปนภาคผนวกยอย ใหแบงเปนภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ 

โดยพิมพชื่อภาคผนวกยอยไวกลางบรรทัดแรก การเริ่มภาคผนวกยอยทุกครั้งใหข้ึนหนาใหม ตาราง

และภาพในภาคผนวกตองมีหมายเลขและระบุในสารบัญตอทายสารบาญตารางและสารบาญภาพ

ตามลําดับ  

 

 



 คูมือการนําเสนอปญหาพิเศษ_8 

การอางอิงเอกสารในเนื้อเรื่อง 
 

1. ระบบการอางอิงทีน่ิยมใชคือ ระบบชื่อและป (name-and-year system)  

2. การอางองิเอกสารภาษาไทยใหใชชื่อตัว สวนเอกสารภาษาตางประเทศใหใชชื่อสกุล  

3. แบบการอางอิงอาจแตกตางกนัตามรูปประโยคที่เขียนขึ้น เชน  
1. อางอิงเอกสารที่มีผูเขยีนคนเดียว  
- ชื่อผูรายงานนําหนาประโยค  
สุรินทร (2543) ........................................................  

Poehlman (1994) ………………………………………  
ชื่อผูรายงานตามหลังประโยค  
…………………………… (สุรินทร, 2543)  

……………………………. (Poehlman, 1994)  
2.  อางอิงเอกสารที่มีผูเขียน 2 คน ตองใสชื่อทั้งหมด  
สมชัย และ พีระศักดิ์ (2546) .............................................  

Blair และ McCouch (1997) ……………………………….  

หรือ  

................................... (สมชัย และ พีระศกัดิ์ , 2546)  

. ................................... (Blair และ McCouch, 1997)  
3.  อางอิงเอกสารที่มีผูเขียน 3 คน ขึ้นไป ใหเขียนดังนี้  
อภิชาต และ คณะ (2546) ...........................................  

Paterson และ คณะ (1991) ...........................................  

หรือ  

...................................... (อภิชาติ และ คณะ , 2546)  

.......................................(Paterson และ คณะ ,1991)  

4. เอกสารอางอิงในเรื่องเดียวกนัมากกวา 1 เอกสาร ใหใชการอางอิงในแบบตามทายประโยค 

โดยเรียงตามลําดับของปพ.ศ. จากนอยไปมาก โดยใชเครื่องหมายอตัภาค (;)  คั่นแตละชุด  เชน  

............................ (พีระศักดิ์, 2530; ธีรยุทธ และ ชัชวาล, 2541; อภิชาต และ คณะ , 2543)  

…………………….(Paterson และ คณะ, 1991; Lee, 1995; Ridout และ Domini, 1999)  

 

 



 คูมือการนําเสนอปญหาพิเศษ_9 

5. อางเอกสารหลายฉบบัที่เขียนโดยผูเขียนคนเดยีว หรือคณะเดียวกนั และตีพิมพในป
เดียวกนั ใหเพิ่มอักษรตามหลังป เชน  

..................................... ( ธีรยุทธ, 2545 ก, ข)  

......................................( Tanksley และ คณะ, 1999 a, b, c)  

- กรณีที่อางเอกสารที่มีผูเขียนคนเดียวกัน หรือคณะเดียวกัน แตตีพิมพในคนละป ในกรณีการ 

อางอิงในแบบขึ้นตนประโยค  ใหระบุชื่อผูแตงครั้งเดียว แลวตามดวยปที่พิมพตามลําดับป

พ.ศ. จากนอยไปมาก โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางป พ.ศ. โดยหลังเครื่องหมาย

จุลภาคเวน 1 เคาะ  

 สมพร (2547, 2549, 2553).......................................... 

 Tanksley และ คณะ (1999, 2005, 2009) .............................. 

- กรณีที่อางเอกสารที่มีผูเขียนคนเดียวกัน หรือคณะเดียวกัน แตตีพิมพในคนละป ในกรณีการ 

อางอิงในแบบตามทายประโยค  ใหระบุชื่อผูแตงครั้งเดียว แลวตามดวยปที่พิมพตามลําดับป

พ.ศ. จากนอยไปมาก โดยใชเครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นระหวางป พ.ศ. โดยหลังเครื่องหมาย

อัฒภาคเวน 1 เคาะ  

  ........................................................ (สมพร, 2547; 2549; 2553)  

........................................................... Tanksley และ คณะ, 1999; 2005; 2009) 

6. เอกสารอางอิงไมปรากฏช่ือผูเขยีน หรือหนวยงาน ใหใชคําวา “นิรนาม สําหรับเอกสาร

ภาษาไทย และคําวา Anonymous สําหรบัเอกสารภาษาอังกฤษแทนชื่อผูแตง ดังนี ้

นิรนาม (2546) .................................................  

Anonymous (2002) …………………………….  

....................................................... (นิรนาม, 2546)  

........................................................ (Anonymous, 2002)  

7. เอกสารอางอิงไมปรากฏปที่ตีพิม  ในการเขียนเอกสารอางอิงเปนภาษาไทยในตําแหนงปที

ตีพิมพใหระบุ  “ม.ป.ป.” สําหรับเอกสารภาษาองักฤษ ใหใช “n.d.  

สมรักษ (ม.ป.ป.) ...................................... 

Roselee et al. (n.d.) ................................. 

………………………………….. (สมรักษ, ม.ป.ป.) 

................................................. (Roselee et al., n.d.) 
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8.  กรณีอางอิงเอกสารที่ผูแตงเปนสถาบนั ใหระบุชื่อเต็มของสถาบนั และใหระบชุื่อยอในวงเลบ็ 

สวนการอางองิครั้งตอไปใหระบุเฉพาะชื่อยอ  
การอางอิงครั้งแรก   

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (2553)………………………….. 

 Food and Agriculture Organization (FAO) (2010)…………………………. 

 ……………………….(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), 2553) 

 ……………………… (Food and Agriculture Organization (FAO), 2010) 
การอางอิงครั้งตอไป 
 อย. (2553) ............................................ 

 FAO (2010) ........................................... 

 ................................................(อย.,  2553) 

 ................................................ (FAO, 2010) 

9. อางอิง ขาว คอลัมน หรือบทความ ที่ตีพิมพในหนังสือพิมพ แตไมไดระบุชื่อผูแตง ใหระบุชื่อ

หนงัสือพมิพ และปที่ตีพิมพ ดังนี ้

เดลินิวส (2553)......................................... 

Bangkok Post (2010) .............................. 

.........................................(เดลินิวส, 2553) 

.........................................(Bangkok Post, 2010) 

 ในกรณีคอลัมน หรือบทความ ในหนงัสือ หากมีชื่อผูเขียน ใหระบุชื่อผูเขียนไมวาจะเปนนาม

จริง หรือนามแฝง นามปากกา และปที่ตีพมิพ 

  เปลวสีเงนิ(2553) ...................................... 

  Johnson(2010)........................................ 

  .........................................(เปลวสีเงนิ, 2553) 

  ........................................ (Johnson, 2010) 
10. อางอิงเฉพาะสวนหนึ่งของเอกสาร  บางบทในหนังสือที่มีผูแตงหลายทาน บทความจาก
วารสาร หรืองานวจิัย 1 เรือ่งในวารสาร ใหระบุชื่อผูแตงในบทความ เอกสาร หรือบทที่ตองการ

อางอิง สวนรายละเอียดของผูแตงหลัก บรรณาธิการ จะปรากฏในเอกสารอางองิทายเลม 
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11. อางอิงขอมูลในตาราง และภาพ ใหระบชุื่อผูแตงไวนอกวงเล็บ และระบุปทีพ่ิมพไวในวงเล็ก 

ตรงที่มาใตตารางและภาพ   

ที่มา: สมชาย (2547) 

ที่มา: สํานกังานสถิติแหงชาติ (2553) 

Source: Anna (2010) 

Source: FAO (2010) 

12. อางอิงขอมูลที่ปรากฏในเอกสารอื่น ซ่ึงถือเปนการอางตอจากเอกสารอื่น ใหระบุเฉพาะชื่อ

ผูแตง ปทีพ่ิมพ ของเอกสารที่ใช ไมตองระบุอางอิงถึงผูแตงเอกสารคนแรก สวนรายละเอียดของผูแตง

คนแรกจะปรากฏในสวนของเอกสารอางอิงทายเลม  
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รูปแบบการเขียนอางอิงทายเลม 
  

 1. การเขียนเอกสารอางอิงทายเลม ในแตละเอกสารที่นํามาอางอิง บรรทัดแรกของ

เอกสารอางอิงแตละเรื่อง กําหนดใหจัดอักษรชิดซาย บรรทัดที่สองและบรรทัดถัดไปใหอยูหนา 1 tab 

อัตโนมัติ หรือ 0.5 นิ้ว 

 2. การเขียนอางอิงทายเลม เรียงลําดับตัวอักษร โดยไมมีเลขกํากับ และไมแยกประเภทของ

เอกสารอางอิง ใหเรียงจากเอกสารอางอิงภาษาไทยใหหมดกอน โดยเรียงตามลําดับพญัชนะไทย ของ

ชื่อผูแตงคนแรก  หากขึ้นตนดวยอักษรเดียวกันใหดูอักษร หรือสระที่อยูในลําดับถัดไป เมื่อเรียงลําดับ

จนหมดเอกสารอางอิงภาษาไทยแลว ตอดวยเอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ โดยใชเกณฑในการ

เรียงลําดับตามพญัชนะ เหมือนภาษาไทย 

 3. ในกรณีที่เอกสารอางอิงมีผูแตงคนแรกเปนคนเดียวกัน ใหเรียงลําดับอักษร โดยยึดชื่อผูแตง

คนที่สองเปนหลัก หากชื่อผูแตงคนที่สองเหมือนกันใหยึดนามสกุลของผูแตงคนที่สองเปนหลัก  

 4. ในกรณีที่เอกสารอางอิงมีชุดผูแตงเปนชุดเดียวกัน ใหเรียงลําดับตามป พ.ศ. ที่ตีพิมพ โดย

ใหพ.ศ. ที่ตีพิมพนอยกวาอยูกอน  

 
หลักการใชเครื่องหมาย และการเวนวรรคตอน 
 1. เครื่องหมายทวิภาค (:) การพิมพใหพิมพติดกับอักษรขางหนา และเมื่อพิมพอักษรตอจาก

เครื่องหมายทวิภาค ใหเวนวรรค 1 ชวงตัวอักษร หรือ 1 เคาะ 

 2. เครื่องหมายอัฒภาค (;) การพิมพใหพิมพติดกับอักษรขางหนา และเมื่อพิมพอักษรตอจาก

เครื่องหมายอัฒภาค ใหเวนวรรค 1 ชวงตัวอักษร หรือ 1 เคาะ 

 3. เครื่องหมายจุลภาค (,) การพิมพใหพิมพติดกับอักษรขางหนา และเมื่อพิมพอักษรตอจาก

เครื่องหมายจุลภาค ใหเวนวรรค 1 ชวงตัวอักษร หรือ 1 เคาะ 

 4. เครื่องหมายมหัพภาค (.) การพิมพใหพิมพติดกับอักษรขางหนา และเมื่อพิมพอักษรตอจาก

เครื่องหมายมหัพภาค ใหเวนวรรค 2 ชวงตัวอักษร หรือ 2 เคาะ ยกเวนเครื่องหมายมหัพภาคที่อยูหลัง

คํายอไมตองเวนวรรค 
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รูปแบบและตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง 
 
1. หนังสือ  
 
ช่ือผูแตง. ปทีพิ่มพ. ช่ือหนังสือ. ครั้งที่พิมพ (ถามี).  สํานักพิมพ, เมืองที่สํานักพิมพตั้งอยู.  จํานวนหนา.  
 

ตัวอยาง 
1.1.1 ผูแตงคนเดียว 

ศานิต รัตนภุมมะ.  2545.  กฏีวิทยาทางการเกษตร.  (ฉบับปรับปรุงแกไขครั้งที่ 3).  ภาควิชากีฏ

วิทยา, คณะเกษตรศาสตร, มหาวทิยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.  313 หนา. 

Alters, S.  1996.  Biology: Understanding Life. Mosby-Year Book Inc., St. Louis.  845 P. 
1.1.2 ผูแตง 2 คนขึ้นไป  

นันทิยา หุตานวุัตร และณรงค หุตานุวัตร.  2542.  Swot: การวางแผนกลยทุธธุรกจิชุมชน.  สํานัก

วิทย-บริการ, มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน.ี  อุบลราชธาน.ี  101 หนา.  
1.1.3 ไมปรากฏชื่อผูแตง 

นิรนาม.  2553.  การใชสารเคมีปราบศตัรูพืช.  สํานกัพิมพร้ัวสีเขียว, กรุงเทพมหานคร.  10 หนา. 

Anonymous.  2001.  xxxxxxxx.  Xxxxxxx.  Xxxxxxxx.  301 p. 
 1.1.4 ชื่อผูแตงเปนหนวยงาน 
กรมประมง.  2541.  คูมือการเลีย้งปลาสวยงาม.  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  โรง

พิมพชมุนมุเกษตร,  กรุงเทพมหานคร.  60 หนา. 
 1.1.5 ไมปรากฏปทีตีพิมพ  
กรมประมง.  ม.ป.ป..  คูมือการเลี้ยงปลาสวยงาม.  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.                   

โรงพิมพชุมนมุเกษตร,  กรุงเทพมหานคร.  60 หนา. 

Alters, S.  n.d..  Biology: Understanding Life. Mosby-Year Book Inc., St. Louis.  845 P. 
 1.1.6 อางอิงโดยใชนามแฝง 
ลมบูรพา(นามแฝง).  2552.  ทิศทางเศรษฐกิจไทยภายใตวิกฤตการเงิน.  สํานักพมิพบานมีดี,  

กรุงเทพ.  100 หนา. 

Lover(pseudo.)  2001.  Xxxxxxxxxxxxxxx.  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Xxxxxxxxx.xx.  p. 
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การพิมพชื่อหนังสือ   
1. การพิมพชื่อหนังสือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใชตัวหนา  สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ 

ทุกคําใหข้ึนตนดวยอักษรตัวพิมพใหญ ยกเวนคําบุพบท (Preposition) หรือคําสันธาน 

(Conjunction) 

2. ชื่อวิทยาศาสตรใหพิมพตัวเอน  Bacillus thuringiensis 

3. คําภาษาละตินใหใชตัวเอน in vitro,  in vivo, Var. Banlard 

4. ระบุสํานักพิมพ และสถานที่พิมพ ใหระบุสํานักพิมพ แลวตามดวยสถานที่พิมพโดยมี
เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น 

  
2. หัวขอหรือบทยอยภายในหนังสือ  
 
ช่ือผูเขียน. ปที่พิมพ.  ช่ือเรื่อง.  ใน : ช่ือหนังสือ.   ช่ือบรรณธิการหรือผูรวบรวมเลม.  สํานักพิมพ,  เมืองที่

สํานักพิมพตั้งอยู.  เลขหนาแรกถึงหนาสุดทายของเรื่อง.  
 

ตัวอยาง  
อภิสิทธิ ์อิสริยานุกุล นภาภรณ พรหมชนะ หิรัญ หิรัญประดิษฐ และมนตรี วงศรักษพาณิช. 2540. 

ระบบตลาดและมาตรฐานการผลิตไมผลและผัก. ใน : เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการ

การผลิตไดผลและผัก. โรงพมิพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, นนทบุรี. หนา 323-464.  

Kofranek, A.M. 1992. 1992.  Cut chrysamthemums. In: Introduction to Floriculture. Larson, 

R.A. (ed.) Academic Press, San Diego.  Pp. 3-42.  

 
3. วารสาร จุลสาร และจดหมายขาว  
 
ช่ือผูเขียน. ปที่พิมพ. ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร. ปที่ออกวารสาร (ฉบับที่..................) : เลขหนาแรกถึงหนาสุด  
ทายของเรื่อง.  
 

ตัวอยาง  
ทัศนีย พรกิจประสาน และอนงค นัยวิกุล. 2531. ผลิตภัณฑลูกเดือย. วารสารวิทยาสารเกษตร

ศาสตร (สาขาวทิยาศาสตร). 22 (2) : 103-109. 

 Taylor, N. L. and Smith, R. R. 1979. Red clover breeding and genetics. Advances in 

Agronomy. 31:125-154.  
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4. เอกสารวิชาการในการประชุมหรือสัมมนา  
 
ช่ือผูเขียน. ปที่พิมพ. ช่ือเรื่อง. ใน:เอกสารประชุมหรือสัมมนาเรื่อง................................................... วัน

เดือนปที่จัดประชุมหรือสัมมนา. เมืองที่สถานที่จัดประชุมหรือสัมมนาตั้งอยู. หนวยงานที่จัดการ
ประชุมหรือสัมมนา. เลขหนาแรกถึงหนาสุดทายองเรื่อง.  

 
ตัวอยาง  
จริงแท ศิริพาณิช. 2531. การกําหนดคุณภาพมาตรฐานสม-มะนาว. ใน: เอกสารการประชุมเชงิ

ปฏิบัติการเรือ่งเทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยวสมเพือ่การสงออก. วันที ่31 สิงหาคม – 2 

กันยายน 2531. กรุงเทพฯ. กระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน. หนา 9/1-9/8.  

Tongdee, S.C. 1993. Sulfur dioxide fumigation in post harvest handling of fresh longan and 

lychee for export. In: Proceedings of an International Conference Australian Center 

for International Agricultural Research. pp. 186 -195.  

 
5. วิทยานพินธ  
 
ช่ือผูเขียน. ปที่พิมพ. ช่ือเรื่อง. ช่ือวิทยานิพนธปริญญา----------------.ช่ือสถาบันการศึกษา, เมืองที่
สถาบันการศึกษาตั้งอยู. จํานวนหนา.  

 
ตัวอยาง  
มานิตย โฆษิตตะกุล. 2525. การขจัดความฝาดในผลพลับดวยแสคารบอนไดออกไซดและการ

เก็บรักษา. วิทยานพินธปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ, 47 หนา  

Bonruengsri, U.  1995.  Influence of the stalk on avocado (Persea american Mill.) fruit 

ripening.  M.App.Sci. thesis.  The University of queensland Gatton College.  Gatton. 

102 p.   
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6. ขอมูลจากคอมพิวเตอร (internet) เว็บไซต 
 

ชื่อผูเขียน. ปที่ตีพิมพ.  ชือ่เรื่อง.  [internet address].  วันเดือนปที่คนหาขอมูล  
 
ตัวอยาง  

Hughes, H. 1996.   Perspectives for an integrating world economy: Implications for perform 

and development. [http://rrr.iseas.ac.sg/econ.html] May26,1996.  

จันทรา  แปนตุม, จฑุาพร ศรีวิพัฒน, ลาวลัย ฉัตรวิรุฬท, วรวทิย แสงสงิแกว, พึ่งพิศ ดุลพัชร,                

ผุสฏี  เธียรศรพีจมาน, ทัศนยี ภักดีศุภผล และสุมาลี  สุนทรนฤรังส.ี  2541.  อาหารจาก

ขาวโพด.  คูมอืสงเสริมการเกษตรที่ 43.  แหลงที่มา: http://www.  

Ku.ac.th/agri/com/com.htm, 27 มีนาคม 2541. 

 

1. ชื่อผูแตงใหใชหลักเกณฑเดยีวกับช่ือผูเขยีนหนังสือ 

2. ปที่ตีพิมพ เปนปที่ปรากฏอยูที่ web page หรือ web site  

3. ชื่อเร่ืองใชหลกัเกณฑเดียวกับการเขียนชือ่บทความ โดยการเขียนชื่อบทความ

ภาษาตางประเทศ ใหเขียนขึน้ตนดวยอักษรพิมพใหญเฉพาะตวัแรกเทานัน้ 

4. ชื่อหัวของเว็บไซต ไดแก ชื่อวารสาร หรือเอกสาร 
5. แหลงทีมา ระบุ URL จาก web page ทีอ่างถงึ หากอางจากหนาแรกของโอมเพจ ก็

สามารถใช URL ของโอมเพจได  

 
7. การอางถึง หรืออางสองทอด 

การอางถึงเอกสาร หรือการอางสองทอด เปนการอางอิงเอกสารที่ไดอางไวในหนังสือ หรือ

วารสาร โดยผูเขียนไมเคยอายเอกสารตนฉบับโดยตรง การอางแบบสองทอด หรืออางถึง ไมนิยม

นํามาใชอางอิง เพราะการอางอิงแบบสองทอดอาจทําใหเนื้อหาผิดเพี้ยนไปจากตนฉบับ แตหากไม

สามารถหาเอกสารตนฉบับได ก็อนุโลมใหอางแบบสองทอดได โดยการเชื่อมดวยคําวา “อางถึง” หรือ 

“Cited”  โดยการพิมพตัวเอน 

 

 
 

 

http://www/
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 7.1 การอางถึงหนังสือ จากผูเขียนในวารสารไดอางอิงไว 
 
ชื่อผูเขียน.  ป.  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร.  ปที่ (ฉบับที่): หนา.  อางถึง ชื่อผูแตงหนังสือ.           

ปที่พิมพ.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ(ถามี).  สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ.   
กรกช  แจงสนิท .  2539.  กลไกการตานสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากงา .  วารสารงา.                    

15(2): 2-15.  อางถึง มณี แจงจันทร.  2535.  งา.  พิมพคร้ังที่ 1.  ชญางกูรการพิมพ, 

นครราชสีมา.   
 

7.2 การอางถึงวารสาร จากผูเขียนในวารสารไดอางอิงไว 
 

ชื่อผูเขียน.  ป.  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร.  ปที่ (ฉบับที่): หนา.  อางถึง ชื่อผูแตงบทความ.           
ปที่พิมพ.  ชื่อเรื่องที่อาง.  ชื่อวารสารที่อาง.  ปที่(ฉบับที่):  หนา.    

กรกช  แจงสนิท .  2539.  กลไกการตานสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากงา .  วารสารงา.                    

15(2): 2-15.  อางถึง สรุชัย  ชาล.  2530.  วิธีสกัดสารตานอนุมูลอิสระจากงา.                

วารสารงา.  14(52): 23-25. 

 
7.3 การอางถึงหนังสือ จากผูเขียนหนังสืออีกเลมหนึ่งไดอางอิงไว 
 

ชื่อผูเขียน.  ปที่ตีพิมพ .  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ(ถามี).  สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ. อางถึง   
ชื่อผูเขียน.  ปที่ตีพิมพ .  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ(ถามี).  สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ.  

    
 อริศรา  มุงมั่น.  2534.  มะเขือเทศ.  โรงพิมพจันทรเจา, กรุงเทพฯ.  อางถึง สุดใจ สุขภาพดี.  2527.  

มหัศจรรยผัก เลม 1.  บูรพาสาสน, กรุงเทพฯ. 
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สัญลกัษณและคํายอที่กําหนดใหใชในตนฉบับ  

สัญลักษณ  คํายอ  คํายอ  

< นอยกวา  a.i. (active ingredient)  RH (relative humidity)  

> มากกวา  et al. (And others) Fig. (Figure) 

+/_   บวกหรือลบ  g  (gram (s)) s/Sec. (seconds) 

x   คูณ  Var. (variety) Min. (minutes)  

/, ÷  หาร ppm. (parts per million) mg  (milligram (s)) 

% เปอรเซ็นต cm. (centimeter (s)) kg (kilogram) 

® เครื่องหมายการคาที่จด

ทะเบยีนแลว  

CRD (completely randomized 

design) 

ns (no significant 

difference) 

° องศาเซลเซยีส LSD (least significant 

difference) 

cv.  (cutivar) 

μ   ไมโคร หรือ 10
-6 SD (standard deviation) ม. เมตร  

CO2 carbon dioxide ซม. (เซนติเมตร)  มม. มิลลิเมตร  

O2  oxygen ลบ. (ลูกบาศก) ml  (milliliter (s)) 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการนําเสนอปญหาพิเศษ_19 

การวางลําดับและการพมิพหัวขอ 
 

หัวขอเร่ืองในการเขียนรายงานโครงการคนควาวิจัยฯ ประกอบดวยหวัขอใหญและหัวขอยอย

ตามลําดับดังนี ้ 

1. หัวขอใหญ ใหพิมพกลางหนากระดาษไมขีดเสนใต เชน คํานํา การตรวจเอกสาร อุปกรณและวิธกีาร 

ผล วิจารณ และสรุป  

2. หัวขอรอง ใหพิมพกลางหนากระดาษและขีดเสนใต  

3. หัวขอขาง ใหพิมพติดริมซายมือสุดของกระดาษ เวนขอบกระดาษไวตามระเบียบ และขีดเสนใต  

4. หัวขอยอยระดับยอหนา ใหพิมพในระดับยอหนา (ตัวอักษรที ่11) และขีดเสนใต  

 

การจะมีตวัอักษรหรือตัวเลขกํากับหัวขอหรือไมข้ึนอยูกับความเหมาะสมและถาเลือกใชอยาง

ใดแลว ใหใชอยางนัน้ไปตลอดเลม 

  
การพิมพ  

1. พิมพดวยโปรแกรม microsoft word แบบอักษรชนิด Cordia New ขนาดตัวอักษร 16 ตัว/

นิ้ว  

- ขอบกระดาษ บน 2.5 ซ.ม. ลาง 2.5 ซ.ม.  

- ซาย 3.5 ซ.ม. ขวา 2.5 ซ.ม.  

- ระยะขอบ 0 ซ.ม.  

- จากขอบกระดาษ หัวกระดาษ 1.25 ซ.ม. ทายกระดาษ 1.25 ซ.ม.  

- แท็บ 1.50 ซ.ม.  

 

2. ภาพตางๆ ตองอยูในขอบกระดาษในลักษณะดังกลาวเชนกนั  

3. การพิมพ และการทาํสําเนาใหใชสีดํา โดยพิมพหนาเดียว และใชตัวอักษรแบบเดยีวกนั

ตลอดเลม  

4. หัวขอแตละหัวขอใหใชขนาดอักษรตามความเหมาะสมและใหใชตัวอักษรตัวหนา (Bold) 

เมื่อเร่ิมตนหัวขอใหมใหเวน 1 บรรทัด  
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5. กระดาษที่ใชพิมพตองเปนกระดาษสีขาว ขนาด A4 (201x297 ม.ม.) ชนิดไมต่ํากวา 70   

แกรม ในกรณีที่มีภาพถายตองใชกระดาษที่สามารถอัดภาพไดชัดเจน (หรือใชภาพถายก็ได) หรือ กรณี

ที่ถายภาพดวยกลองดิจิตอล ภาพนั้นตองมีการพิมพออกมาชัดเจน อยางไรก็ตาม ข้ึนอยูกับดุลยพินิจ

ของภาควิชา และอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยนั้นๆ  

6. รายงานการศึกษาวิจยัฯ ทุกเลมที่เสนอตอภาควิชาฯ ตองสะอาดและชัดเจน  

7. สัญลักษณหรือตัวพิมพซึ่งเครื่องพมิพไมมี ใหเขียนดวยหมึกดําอยางประณีต  

8. หมายเลขหนา ใหพิมพตอนบนทางมุมขวามือของหนากระดาษ โดยพิมพหางจากขอบบน

และดานขางขวา ดานละ 1 นิ้ว ทุกๆ หนาจะตองมหีมายเลขหนาตั้งแตสารบาญไปจนหมดภาคผนวก  

9. หามมหีนาแทรก เชน หนา 2 ก หนา 2 ข เปนตน  

  
ตารางและภาพ  

ตารางและคําอธิบายภาพ ใหใชภาษาเดียวกันกับภาษาที่ใชเขียนภาคเนื้อหา  
ตาราง  
1. เลขที่และชื่อตาราง  

1.1 หมายเลขประจําตาราง เปนสวนที่แสดงลําดับของตาราง ใหใสคําวา ตารางที ่ตามดวย

หมายเลขประจําตารางไวริมซายมือสุดของกระดาษ เวนขอบกระดาษไวตามระเบยีบ แลวใชอักษร

ตัวหนา ตารางที ่และหมายเลขประจําตาราง  

1.2 ชื่อตาราง ใหพิมพตอจากหมายเลขประจําตาราง โดยเวน 2 ตัวอักษร กรณีชื่อตารางยาว

เกินกวา 1 บรรทัด ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดที่สองตรงกับตัวแรกของชื่อตาราง หากมี

คําอธิบายที่ตองการบงรายละเอียดใหชัดเจน ใหนํารายละเอียดไปใสไวในหมายเหตทุายตาราง  

1.3 ตารางที่อางอิงจากแหลงอื่น ใหอางอิงแหลงที่มาดวย  

1.4 ตารางที่มคีวามยาวจนไมสามารถบรรจุในหนากระดาษเดียวได ใหพิมพในหนาถดัไป โดย

มีเลขที่ตารางและคําวา ตอ ในวงเล็บ เชน ตารางที ่1 (ตอ)  

1.5 ตารางทีพ่มิพตามแนวขวางของกระดาษ ใหพิมพหมายเลขหนาและชื่อตารางดานสนัปก  

1.6 ไมควรมีเสนแบงสดมภ (column) ยกเวนกรณีจําเปน  

1.7 ตารางที่มคีวามจาํเปนนอยตอเนื้อหาการบรรยายในงานวิจยัใหแสดงไวในภาคผนวก  
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ภาพ  
1. การติดภาพใหติดใหเรียบรอยและถาวรที่สุดเทาที่จะทําได  

2. กรณีที่เปนกราฟ แผนที ่แผนผัง หรือรูปเขียนใดๆ ก็ตาม จะตองทาํเปนภาพถาย หรือภาพ

อัดสําเนาบนกระดาษใหชัดเจน หรือ ภาพที่ถายดวยกลองดิจิตอลที่มกีารพิมพออกมาชัดเจน  

3. ใหมีหมายเลยประจําภาพเรียงตามลําดับหลังคําวา ภาพที ่(ตัวหนา) โดยใสไวดานหลังของ

ภาพ ปรับระยะตามความเหมาะสม 

4. ใหมีคําบรรยายตอจากหมายเลขประจาํภาพ โดยเวน 2 ตัวอักษร  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


