หลักการเขียนรายงานการวิจัยและบรรณานุกรม
1. หลักการเขียนรายงาน
1.1 การจัดหนาและจัดขอความ
1.1.1 ขนาดกระดาษ เปนกระดาษ A4 80 แกรม ขึ้นไป
พื้นที่สวนที่เขียนให#เว#นขอบบนและขอบซ#าย 3.17 ซม. ขอบขาวและขอบลาง 2.54 ซม.
ใช#กระดาษเพียงหน#าเดียว
1.1.2 การยอหน#า
1) การยอหน#าแรกให#เว#น 1 ซม.
2) การยอหน#าของหัวข#อรองให#เว#น 1.5 ซม.
3) การยอหน#าของหัวข#อยอยให#เว#น 2 ซม.
1.1.3 การใช#ตัวเลข
1) แตละหน#าของสวนประกอบตอนต#น ไมต#องใสเลขกํากับหน#า
2) สวนเนื้อเรื่องให#ใสเลขกํากับหน#า มุมบนด#านขวาหางจากของบน 2.5 ซม. และ
ขอบขวา 2.5 ซม. ยกเว#นหน#าแรกของบทไมต#องใสเลขหน#า
3) ตัวเลขในรายงานต#องใช#แบบเดียวกันทั้งฉบับ
1.1.4 การใช#ตัวอักษร
พิมพ6หน#าเดียวด#วยตัวพิมพ6สีดําขนาดมาตรฐานชนิดเดียวกันตลอดทั้งเลม
1) โดยทั่วไปให#ใช#ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 dpi หัวข#อหลักใช#ขนาด
18 dpi บทที่ และชื่อบทให#ใช#ตัว 20 dpi กรณีมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ อยาลืมเปลี่ยนอักษรให#เปนอักษร
ชนิดเดียวกัน
2) หน#าแรกของบทให#พิมพ6คําวาบทที่ แล#วเว#น 1 บรรทัดแล#วจึงพิมพ6ชื่อบท
1.1.5 การกําหนดลําดับความสําคัญ
หัวข#อใหญชิดขอบซ#าย อักษรตัวหนา 18 dpi หัวข#อรองเว#น 1 ซม. ตัวหนา 16 dpi ควรมีการ
กํากับด#วยตัวเลข เชน 1.1 …………
1.1.1 ………
1)
2)
ตัวพิมพ6ภาษาอังกฤษ ให#ใช#ตัวพิมพ6ชื่อ TH SarabunPSK หรือใกล#เคียงขนาดตัวอักษร 16 พอยต6 สีดํา
สําหรับการพิมพ6เนื้อเรื่องตลอดทั้งเลม และขนาด 18 พอยต6 สําหรับการพิมพ6 หัวข#อเรื่องที่อยูรองจากบทที่
การพิมพ6ปกนอก ชื่อเรื่องภาษาไทยเรื่องภาษาอังกฤษให#ใช#อักษรสีดําขนาด 20 พอยต6
ปกใน ให#ใช#ขนาดตัวอักษรเทากับปกนอก แตตัวอักษรสีดํา
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การลําดับเลขหนา และการพิมพ#เลขหนา
ในสวนที่ 1 คือตั้งแตบทคัดยอถึงสารบัญภาพ (ถ#ามี) ให#ใช#ตัวอักษรเปนลําดับพยัญชนะในภาษาไทย
(ก) (ข) (ค) โดยให#พิมพ6ไว#ขอบขวาของกระดาษ 25 มม. (1 นิ้ว)
ในสวนของเนื้อหาเปนต#นไป คือสวนที่ 2 และ สวนที่ 3 ให#ได#ตัวเลขอารบิค 1 2 3 4 5 6 7 ……….
แสดงเลขหน#าโดยพิมพ6ไว#ขอบขวาของกระดาษ หางจากขอบบนลงมา 25 มม. (1 นิ้ว) และเข#ามาจาก
ขอบกระดาษด#านขวา 25 มม. ( 1 นิ้ว)
หมายเหตุ
การพิมพ6ตัวเลขกํากับไมต#องใสวงเล็บ

2. หลักการเขียนบรรณานุกรม
2.1 หลักการเขียนบรรณานุกรม
2.1.1 คําวา บรรณานุกรม ให#เขียนกึ่งกลางหน#ากระดาษตัวหนา
2.1.2 ให#เรียงลําดับรายการที่จะอ#างอิงนั้น ตามลําดับอักษรตัวแรกของชื่อผู#แตง ก-ฮ ถ#าตัวแรก
ซ้ํากันให#เรียนตามสระ ตามแบบพจนานุกรม
2.1.3 ถ#ามีการอ#างอิงเปนภาษาอังกฤษ ให#อ#างอิงหนังสือหรือเอกสารที่เปนภาษาไทยให#หมด
กอนแล#วจึงอ#างอิงหนังสือหรือเอกสารที่เปนภาษาอังกฤษตอจากนั้น
2.1.4 การอ#างอิงข#อมูลจากอินเตอร6เน็ต ให#อ#างอิงหนังสือหรือเอกสารที่ภาษาอังกฤษให#หมด
กอนแล#วจึงอ#างอิงข#อมูลจากอินเตอร6เน็ตตอจากนั้น
2.1.5 ผู#แตงคนเดียว ชื่อผู#แตงให#ใช#ตามที่ปรากฏในหน#าปกของหนังสือ สําหรับคนไทยให#ใสชื่อ
และสกุลเทานั้นไมต#องใสคํานําหน#าชื่อ เชน นาย นาง นางสาว ดอกเตอร6 นายแพทย6 ฯลฯ สําหรับคน
ตางชาติให#เอาชื่อ สกุลขึ้นกอนแล#วตามด#วยเครื่องหมาย จุลภาค ( , ) แล#วตามด#วยชื่อกลาง ชื่อต#น
2.1.6 กรณีผู#แตง 2 คน ใสชื่อผู#แตงทั้งสองคนโดยใช#คําวา “และ” คั่นกลาง เชน กนกวรรณ
โสดาตา และ เครือวัลย6 วงศ6ปZญญา.
2.1.7 กรณีผู#แตง 3 คน ใสชื่อผู#แตงคนแรกตามด#วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ใสชื่อผู#แตงคนที่
สองแล#วตามด#วยคําวา “และ” กอนใสชื่อผู#แตงคนที่สาม
เชน กนกวรรณ โสดาตา, เครือวัลย6 วงค6ปZญญา และจักรพงษ6 เมธะพันธ6.
2.1.8 กรณีผู#แตงมากกวา 3 คน ให#ใสเฉพาะชื่อคนแรกและตามด#วยคําวา “และคณะ” เชน
ถาวร บัวป\า และคณะ.
2.1.9 ผู#แตงเปนสถาบัน ได#แก หนวยงานทางราชการ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ สมาคม
องค6กรระหวางประเทศให#ใสชื่อสถาบันนั้น ๆ ในตําแหนงผู#แตง
2.1.10 ไมปรากฏชื่อหนังสือให#ใสชื่อหนังสือไว#เปนอันดับแรก
2.1.11 ถ#าเปนหนังสือแปลให#เขียนชื่อผู#แปล ตอท#ายชื่อหนังสือ
2.1.12 บรรณานุกรมประกอบด#วย
- ชื่อผู#แตง (ผู#แปล,ผู#รวบรวม ฯลฯ)
- ชื่อหนังสือ (ให#ใช#ชื่อที่ปรากฏในหน#าปกหนังสือ)
- ครั้งที่พิมพ6 (สําหรับหนังสือที่พิมพ6ครั้งที่ 2 เปนต#นไป)
- สถานที่พิมพ6 (ให#ใช#ชื่อเมือง ชื่อจังหวัด เชน กรุงเทพฯ กาฬสินธุ6 ขอนแกน
ฯลฯ ถ#าไมปรากฏจะใช#อักษรยอ ม.ป.ป. แทน ภาษาอังกฤษใช# n.d.)

- สํานักพิมพ6, โรงพิมพ6 (ให#เขียนชื่อสํานักพิมพ6นั้น ๆ เชน ดอกหญ#า แตในกรณีที่
จัดพิมพ6ในโรงพิมพ6ให#ลงคําวาโรงพิมพ6ด#วย เชน โรงพิมพ6ไทยวัฒนาพานิช)
2.2 บรรณานุกรมท#ายเอกสาร
2.2.1 หนังสือทั่วไป
ชื่อผู#แตง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ6. สถานที่พิมพ6 : สํานักพิมพ6, ปbที่พิมพ6.
ตัวอยาง
กนกวรรณ โสดาตา. การคนพบฟ*สิกส#สําหรับอิเล็กทรอนิกส#และการสื่อสาร. พิมพ6ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : เนคเทค, 2546.
2.2.2 หนังสือแปล
ชื่อผู#แตง . ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ6. สถานที่พิมพ6 : สํานักพิมพ6, ปbที่พิมพ6 .
ตัวอยาง
กนกวรรณ โสดาตา. ทักษะการใชภาษาไทย. พิมพ6ครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ : เนคเทค, 2546.
2.2.3 อินเตอร6เน็ต
ชื่อเรื่อง. (วัน เดือน ปb ที่ค#นข#อมูล). Available URL : ที่อยูของแหลงข#อมูล.
ตัวอยาง
IrDA Product. (19 ธันวาคม 2546). Available URL : http// www.zilog.com/products/
businessline.asp?bl=276.
2.2.4 วารสาร
ชื่อผู#เขียนบทความ. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. เลขที่ปb (เลขที่ฉบับ). เดือน ปb.
เลขหน#า.
2.2.5 หนังสือพิมพ6
ชื่อผู#เขียนบทความ. ชื่อบทความ . ชื่อหนังสือพิมพ#. (วัน เดือน ปb) : เลขหน#า.
2.2.6 วิทยานิพนธ6
ผู#เขียนวิทยานิพนธ6. ชื่อวิทยานิพนธ#. ชื่อปริญญา คณะ สถาบัน, ปbพิมพ6.
2.2.7 วัสดุไมตีพิมพ6
ผู#จัดทําหรือผู#ผลิต. ชื่อเรื่อง (ประเภทของวัสดุ). สถานที่ผลิต. หนวยงานที่
ผลิต, ปbที่ผลิต.
2.2.8 รายการโทรทัศน6/วิทยุ
ชื่อผู#บรรยาย. ชื่อเรื่องเฉพาะตอน. ชื่อรายการ. สถานที่ออกอากาศ. วัน
เดือน ปb. เวลาที่ออกอากาศ.
2.3 การอ#างอิงในเนื้อหา (Citation)
2.3.1 ให#เขียนภายในวงเล็บ [] กรณีเปนหนังสือภาษาอังกฤษ และเขียนในวงเล็บ () กรณี
เปนหนังสือภาษาไทย
2.3.2 ภายในจะใสชื่อผู#แตง และปbที่พิมพ6หนังสือ
1) กรณีชื่อผู#แตงเปนภาษาไทย
ก) กรณีคนแตงคนเดียว ใสชื่อผู#แตงและปbที่พิมพ6หนังสือเปน พ.ศ. ด#วยเลข 4 สี่หลัก
สุดท#ายเปนเลขไทย
ข) กรณีคนแตงมีหลายคนให#ใสเฉพาะชื่อของคนแรกแล#วตามด#วย และคณะ
และปbที่พิมพ6หนังสือเปน พ.ศ. ด#วยเลข 4 สี่หลักสุดท#ายเปนเลขไทย

ค) กรณีคนแตงคนเดิมแตแตงหนังสื่อหลายเลมในปbเดียว ให#สาเลขลําดับท#ายชื่อ
เว#นวรรคแล#วตามด#วยปbที่พิมพ6
2) กรณีที่ชื่อผู#แตงเปนภาษาอังกฤษ
ก) กรณีคนแตงคนเดียว ใสชื่อผุ#แตงโดยตัวแรกเปนอักษรตัวพิมพ6ใหญตัวอื่นเปน
อักษรตัวพิมพ6เล็ก แล#วตามด#วยปbที่พิมพ6เปน ค.ศ. ด#วยเลข 4 หลักสุดท#าย
ข) กรณีคนแตงหลายคน ใสชื่อผู#แตงคนแรก ตามด#วย and others. แล#วตามด#วย
ปbที่พิมพ6.
2.3.3 กรณีเอาข#อมูลมาจากอินเตอร6เน็ตเขียนในวงเล็บ[] ใสชื่อเรื่องหรือชื่อเนื้อหาภายใน
เว็บไซต6วาเว็บไซต6นี้เกี่ยวกับอะไรใช#คําที่กะทัดรัดแตสามารถสื่อความหมายได#ด#วยตัวเข#ม แล#วตามด#วย .net
เชน
: http://www.geocities.com/chetthak2517/historyl.html
ตัวอยาง [ดาวเทียม.net]
: http://www.school.net.th/sne3/saowalak/radiowave.html
ตัวอยาง [คลื่นวิทยุ.net]
: http://www.kukoo.com/hardware/fddi/fddi.html.
ตัวอยาง [ใยแกวนําแสง.net]
: http://www”vcharkarn.com/astronomy/spectrum/spectum.html.
*******************

