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วิชา BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 

หลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

_______________________ 

 

1.   ชอืภาษาไทย การคน้ควา้อสิระ    รหสัวชิา BUS 7096 

2.   ชอืภาษาองักฤษ Independent Study 

3.   รายละเอยีดวชิา วชิานีกําหนดใหน้ักศกึษาค้นควา้ในหวัขอ้เกยีวกบัการบรหิารธุรกจิทางด้าน

ทฤษฎีและทางปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร

บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ โดยมอีาจารย์ทปีรกึษากํากบัดูแล วตัถุประสงค์

เพอืให้นักศึกษาทําการศึกษาหรอืสํารวจปัญหาและทําการวจิยัในหวัข้อที

นักศกึษาสนใจทเีกยีวขอ้งกบัสาขาวชิาทเีรยีน 

4.   อาจารยท์ปีรกึษา :  ตามทบีณัฑติศกึษาฯ กําหนดไว ้

5.   การวดัผล ทาํการวดัผลจากรายงานทนีักศกึษาจดัทําภายใต้คาํแนะนําและขอ้กําหนดของ

คณะกรรมการหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ โดยไม่มกีารสอบในชนัเรยีนแต่จะมกีารสอบนําเสนอ

ผลงานการคน้ควา้อสิระ และกําหนดเกณฑก์ารวดัผล ดงันี 

                 A = 4.00    A- = 3.67 

B+ = 3.33   B = 3.00  

B- = 2.67   C+ = 2.33 

C = 2.00   C- = 1.67  

D = 1.00   F = 0.00  

ตารางเวลาส่งงาน 

 

หมายเหต ุ: ตารางเวลาส่งงานและการใหค้าปรกึษา อาจมกีารปรบัเปลยีนไดต้ามความเหมาะสมของ

ท่านอาจารยท์ปีรกึษา แต่ตอ้งสอบนาเสนอผลงานตาม วนัและเวลาทกีาหนด 

 

 

 กาหนดส่งงาน  รายละเอียด  

วนัท ี27 สงิหาคม 2565  -นักศกึษาส่งหวัขอ้ใหอ้าจารยท์ปีรกึษา  

วนัท ี  ตุลาคม 2565  -ส่งโครงร่างงานวจิยั (Research Proposal)  

วนัท ี  ธนัวาคม 2565  -ส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์บทท ี1-5  

วนัท ี17-18 ธนัวาคม 2565  -สอบนําเสนอผลงานการคน้ควา้อสิระ  

วนัท ี   มกราคม  2566  

 

. ส่งผลสอบ พรอ้มบทความวจิยั เป็น Microsoft word และไฟล ์PDF 

ส่งมาท ีmbacampus.ram@gmail.com (ส่งรวมมาทงักลุ่ม) 

. แบบฟอรม์ ค. ,ว. 9 และ ว. 11 (โดยนกัศกึษาตอ้งเซน็รบัรองผลการ

ตรวจอกัขราวสิุทธเิฉพาะแผ่น ทมีแีสดง % ในการตรวจสอบในระบบ) 
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หลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธรุกิจ 

วิชา BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ (ภาค   ปีการศึกษา 2565) 

ข้อกาํหนดเกียวกบัการจดัทาํรายงานประกอบวิชา  BUS 7096 (การค้นคว้าอิสระ)  

1. รปูเล่มรายงาน  ใชก้ระดาษขนาด A4 สขีาว มคีวามหนาตงัแต่ 80 แกรมขนึไป 

  และพมิพห์น้าเดยีวตลอดทงัเล่ม 

2. ตวัอกัษร ใหใ้ชต้วัอกัษร Browallia UPC หรอื Browallia New เท่านนั 

3. เนือเรอืง  ใชข้นาดตวัอกัษร 16 ตวัปกต ิ

4. บทท ี ใชข้นาดตวัอกัษร 22 ตวัปกต ิ

5. หวัขอ้ ใชข้นาดตวัอกัษร 20,18 ตวัปกต ิตามลาํดบัขนัของหวัขอ้ 

6. การเวน้ระยะขอบกระดาษ ใหต้งัค่าหน้ากระดาษดงันี 

ระยะขอบบน    1” หรอื 2.54 เซนตเิมตร  ระยะขอบซา้ย  1.5” หรอื 3.8 เซนตเิมตร 

 ระยะขอบล่าง  1” หรอื 2.54 เซนตเิมตร  ระยะขอบขวา  1” หรอื 2.54 เซนตเิมตร 

** รายละเอยีดหลกัการพมิพเ์นือหาดเูพมิเตมิจากดา้นใน ** 

7. ปกรายงานใหใ้ชก้ระดาษสฟ้ีา และก่อนเขา้รปูเล่มสมบูรณ์ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ปีรกึษาก่อน 

8. หากอาจารยท์ปีรกึษาไมไ่ดม้ขีอ้กําหนดเป็นอยา่งอนืเพมิเตมิ นักศกึษาตอ้งม ี

การอา้งองิเอกสารประกอบการทาํรายงานไม่น้อยกว่า 10 เล่ม                                 

9. นักศกึษาแต่ละคนจะถูกกําหนดใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของอาจารยท์ปีรกึษาเพยีงท่านเดยีว 

การเปลียนแปลงอาจารยที์ปรึกษาโดยไม่ได้รบัความเห็นชอบจากบณัฑิตศึกษาและ

อาจารยที์ปรกึษาเดิมจะกระทาํมิได้ 

10. Thumb drive บันทึกไฟล์ข้อมูล ประกอบด้วย รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์, 

บทความเพือตีพิมพ์เผยแพร่ และข้อมูลการประมวลผลทางสถิติ (กรณีวิจ ัยเชิงปริมาณ)  

ในรูปแบบไฟล์ word และ PDF จานวน 1 อนั โดยระบุชอื-สกุล รหสันักศึกษา เบอร์โทรศัพท ์

ทสีามารถตดิต่อได ้และจงัหวดัของนักศกึษาไว้บนซอง thumb drive อย่างชดัเจน โดยรายงาน

การค้นคว้าอสิระฉบบัสมบูรณ์และบทความให้นักศกึษาจดัทาให้ถูกต้องตามรูปแบบ (Format)  

ทกีาหนดใหอ้ยา่งเครง่ครดั 

11. การจดัทาํรายงานประกอบวชิา BUS 7096 การคน้ควา้อสิระ (Independent Study) นักศกึษา

จะตอ้งมปีระวตักิารขอคําแนะนําจากอาจารยท์ปีรกึษา ไมน้่อยกว่า 2 ครงั ตามแบบบนัทกึการให้

คาํปรกึษาการทาํการคน้ควา้อสิระระหว่างนักศกึษากบัอาจารยท์ปีรกึษา และแบบประเมนิผลการ

สอบคน้ควา้อสิระ(ค. ) และแบบรายงานตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานระดบับณัฑติศกึษา(ว.9) และแบบ

รบัรองผลการตรวจสอบการคดัลอกงานนิพนัธ์(ว. )เฉพาะส่วนแรก (โดยนักศึกษาต้องเซ็น

รบัรองผลการตรวจอกัขราวสิุทธทิุกแผ่น/plagiarism report check) สามารถดาวน์โหลดได้จาก

เวบ็ไซตข์องบณัฑติวทิยาลยั 
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ตวัอย่างปกรายงาน (ปกนอก) ใชก้ระดาษสฟ้ีา 

 

 

 

 

 

 

 

ชอืเรอืงรายงาน 

(22 points) 

 

 

เสนอ 

 

(ระบุชอือาจารยท์ปีรกึษา) 

(20 points) 

 

โดย 

 

  (ระบุชอื-นามสกุล นักศกึษา) 

(รหสัประจําตวันักศกึษา) 

(20 points) 

 

 

การคน้ควา้อสิระเป็นส่วนหนึงของการศกึษาตามหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  

สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดั      

ปีการศกึษา 2565 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

(18 points) 
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(ปกรอง) 

ชอืเรอืงรายงาน 

(20 points) 

 

ชอื-นามสกุล นักศกึษา 

รหสัประจําตวันักศกึษา 

 

 

 

 

                                          การประเมนิผลไดเ้กรด 

 

 

 

 

 

อนุมตัใิหร้ายงานนีเป็นส่วนหนึงของการศกึษาตามหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดั        

   ปีการศกึษา 2565 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   

 

 

 

ลงชอื................................................................... 

อาจารยท์ปีรกึษา 
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หลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธรุกิจ  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

 

คาํปฏิญาณตน 

 

 ขา้พเจา้              รหสันักศกึษา    

 ขอรบัรองว่า รายงานการค้นควา้อสิระและบทความวจิยั  เรอืง       

        เป็นผลงานเขียนของข้าพเจ้า หาก

มหาวทิยาลยัไดร้บัการรอ้งเรยีนจากเจา้ของผลงาน หรอืภายหลงัไดต้รวจสอบพบว่า เป็นเอกสารทลีอกเลยีนจาก

เอกสารของผู้อนืหรอืจากแห่งใดแห่งหนึง หรอืรวมถึงการให้ผู้อืนจดัทํา ไม่ว่าจะมคี่าตอบแทนหรอืไม่ก็ตาม 

ข้าพเจ้ายอมทจีะให้มหาวทิยาลยัเพกิถอนปรญิญาบตัรของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายนิยอมรบัผดิชอบแต่เพียง 

ผูเ้ดยีว โดยไมข่อทกัทว้งแต่ประการใด 

 เพอืเป็นหลกัฐานแห่งคาํปฏญิาณและคาํรบัรองขา้งต้น จงึไดล้งลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญั 

 

 

 

 

 

ส่วนเนือเรือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลงชื่อ        
 

         (     ) 
 

   รหัสนักศึกษา     
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บทที 1. บทนํา   ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 

 ความเป็นมา และความสาํคญัของปัญหา เป็นส่วนทกีล่าวถงึสภาพทวัไป เพอืเป็นการ

แนะนําให้ผู้อ่าน มคีวามรูเ้กยีวกบัภูมหิลงัของเรอืงหรอืปัญหาทศีึกษา และความสําคญั

ของปัญหา เป็นส่วนหนึงทชีใีห้เหน็ประเดน็สําคญัของปัญหาทจีะศกึษา พรอ้มระบุขอ้มูล

เชงิปรมิาณ ตวัเลขทแีสดงถงึความสําคญัของปัญหา 

 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั เป็นส่วนทแีสดงใหเ้หน็ถงึสงิทตี้องการศกึษาและหาคําตอบ 

ซงึจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของปัญหา โดยตอ้งระบุเป็นขอ้ๆ  

 ขอบเขตของการวิจยั เป็นการกําหนดขอบเขตการศึกษาว่าจะทําการศึกษาความ

ชดัเจนว่าจะทําการศึกษาครอบคลุมถึงเรอืงใด ทไีหน และช่วงเวลาใดบ้าง ยกเว้นใน

หวัขอ้การวจิยัไดร้ะบุชชีดัไวแ้ลว้ 

 สมมติฐานของการวิจยั เป็นส่วนทผีู้ศกึษาคาดหมายคําตอบไว้ล่วงหน้าเกยีวกับการ

ทดสอบความสมัพนัธ์ หรอืความแตกต่างของตวัแปรในการวจิยั ทจีะทดสอบทางสถิติ

ต่อไป   

 นิยามศัพท์ (ถ้ามี) เป็นการกําหนดความหมายของคําสําคัญบางคําทีใช้เฉพาะใน

การศกึษาครงันี 

 ประโยชน์ทีคาดว่าได้รบั เป็นการระบุใหเ้หน็ถงึประโยชน์ทจีะได้จากการศกึษาในครงันี 

ซงึตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

 

บทที 2  วรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวข้อง 

วรรณกรรมทเีกยีวขอ้ง เป็นส่วนทผีู้วจิยัไดเ้รยีบเรยีงเพอืนําเสนอแนวคดิ ทฤษฏ ีและขอ้มูล 

ทุติยภูมทิเีกียวข้องกบัเรอืงทศีึกษาจากวรรณกรรมต่างๆ ในเชงิวิเคราะห์ เฉพาะทเีกียวข้องเรอืง 

ทศีกึษา รวมถงึการศกึษางานวจิยัทเีกยีวขอ้ง  

กรอบแนวความคดิการวจิยั  แสดงภาพรวมของตวัแปรทศีกึษาและความสมัพนัธข์องตวัแปร 

แสดงในรปูแผนภาพ แสดงตวัแปรอสิระ ตวัแปรตามและลกูศรแสดงความสมัพนัธข์องตวัแปร 

ในบทนีควรมกีารอ้างองิในเนือหา (Reference) ทไีดนํ้ามาเรยีบเรยีงเพอืแสดงแหล่งทมีาของ

ข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามหลักและควรเรยีบเรียงในลักษณะประมวลและบูรณาการ 

หลกีเลยีงการเรยีบเรยีงแบบตดัแปะและไมอ่า้งองิ 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 
 

บทที 3  วิธีการดาํเนินการวิจยั  

เป็นการระบุเกยีวกบัรปูแบบการวจิยั ประชากรการวจิยัและกลุ่มตวัอย่าง วธิกีารเก็บรวบรวม

ขอ้มลู และวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 

(1) รปูแบบทนํีามาใชใ้นการวจิยั เช่น ประชากรวจิยั, การกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง   

(2) วธิกีารสุ่มตวัอยา่ง 

(3) การสรา้งเครอืงมอื การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการทดสอบคุณภาพเครอืงมอื 

(4)  วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

(5) วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู เป็นส่วนทกีล่าวถงึวธิกีารวเิคราะหแ์ละประมวลขอ้มลู การแจก

แจงขอ้มลู วธิกีารทางสถติทิใีชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู และทดสอบสมมตฐิาน (ถา้ม)ี 

**ในส่วนของหลกัการต่างๆ ทีนํามาใช้ในบทนีต้องมีการอ้างอิงหรือระบแุหล่งทีมาของ

หลกัการต่างๆ ทีใช้ด้วย** 

 

บทที 4  ผลของการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลู  

เป็นส่วนทีแสดงการวเิคราะห์ข้อมูลและข้อค้นพบจากการศึกษาวิจยัในครงันี รวมถึงการ

แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน และการตอบปัญหาคําถามวจิยั  (ขอให้ตรวจสอบว่าได้รายงานผล

การศกึษาครบถว้นตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัทุกขอ้แลว้) 

 

บทที 5  สรปุผลการวิจยั การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

เป็นการสรุปผลและอภปิรายผลทไีด้จากการศกึษาครงันี (เนือหาบทท ี4) ซงึจะเป็นการสรุป

เรอืงทงัหมดในการศึกษาวจิยั โดยนําผลทไีด้จากการศกึษาตอบวตัถุประสงค์ทตีงัไว้ให้ชดัเจนและ

ครบถ้วนทุกประเดน็ รวมถงึขอ้วจิารณ์ และขอ้เสนอแนะทไีดจ้ากการวจิยั และสําหรบัการศกึษาวจิยั

ครงัต่อๆไป 

 ขอ้จาํกดัของการวจิยั (ถา้ม)ี เป็นการระบุถงึอุปสรรคในการดําเนินการศกึษาวจิยัทไีมส่ามารถ

หลกีเลยีงได ้

**การเขียนในส่วนบทสรปุนี ควรยึดวตัถปุระสงค์ และสมมติฐานของการศึกษาวิจยั

เป็นหลกั เพือชีให้เห็นว่าการศึกษาวิจยัได้บรรลุวตัถปุระสงค์หรือไม่ อย่างไร และมีส่วนใดที

ได้จากการศึกษาวิจยัครงันีสอดคล้องกบัสมมติฐานทีตงัไว้หรือไม่ และเป็นการเขียนโดยย่อ 

กระชบั** 
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ส่วนประกอบตอนท้าย 

 

ส่วนประกอบต้อนทา้ย ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงันี 

1.   ภาคผนวก (ถ้าม)ี เป็นส่วนหนึงทเีพมิเตมิในตอนท้ายของรายงาน เพอืใหค้วามกระจ่าง 

หรอืรายละเอยีดทเีกยีวขอ้งกบัเรอืงททีําการศกึษา แต่ไม่ใช่ส่วนทเีป็นเนือหา (เนือเรอืง) ของรายงาน

การศึกษา ส่วนทีเป็นภาคผนวกจะแยกตอนออกมาโดยการพิมพ์คําว่า ภาคผนวก กึงกลาง

หน้ากระดาษ ในกรณีทมีหีลายภาคผนวก ใหพ้มิพก์ํากบัคําเพมิเป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ 

โดยจดัใหอ้ยูก่งึกลางหน้าทงั 4 ดา้น โดยในหน้านีจะไมม่ขีอ้ความส่วนขยายอนืๆ ยกเวน้ชอืภาคผนวก

นนัๆ 

2.   บรรณานุกรม เป็นการระบุแหล่งขอ้มลูอนัเป็นทมีาของการอ้างองิทใีชป้ระกอบการเขยีน

รายงานการศกึษาวจิยั โดยให้ระบุแหล่งทมีขีองขอ้มูลอย่างครบถ้วน เพอืให้ผู้ทอ่ีานผลงานสามารถ

ตรวจสอบหรอืคน้ควา้เพมิเตมิได ้บรรณานุกรมเป็นส่วนทเีรยีงลําดบั ต่อจากภาคผนวก 

 

(ตวัอย่าง) 

บรรณานุกรม 

 

กรงุเทพธุรกจิ. (2556). ถอดรหสัเชยีงใหมน่ครแห่งชวีติและความมงัคงั. คน้เมอื 25 พฤศจกิายน 

2556, จาก http://www.reic.or.th/News/Newspaper_Detail.aspx?newsid=45025 

เฉลมิเกยีรต ิแกว้หอม. (2555). หลกัการพฒันาทยีงัยนื. คน้เมอื 10 กนัยายน 2557, จาก

 http://sukanrat.blogsport.com/2012/09/sustainable-development.html 

ชโลธร สสีด. (2550). รปูแบบการดําเนินชวีติของวยัรุ่นในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม.่ 

 วทิยานิพนธบ์รหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ 

นิตยา วงศ์ธาดา และพชัรา ตนัตปิระภา. (2555). การวจิยัตลาด เทคนิคขนัสงู. เชยีงใหม:่     

 โรงพมิพย์เูนียนออฟเซท. 

รสรนิ ศรรีกิานนท.์ (2550). การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ. คน้เมอื 29 สงิหาคม 2557, จาก 

 www.saruthipong.com/port/document/299-705/299-705-8.pdf 

ลา้นนาเพรส. (2557).โครงการขนส่งอย่างยงัยนืเมอืงเชยีงใหม.่ คน้เมอื 29 สงิหาคม, 2557, จาก 

 http://lannapress.com/index.php/2013-10-09-10-11-20/290-cnx-logistic  

ศูนยข์อ้มลูข่าวสาร สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม.่ (2553). จํานวนประชากรจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ปี 2553. คน้เมอื 29 สงิหาคม 2557, จาก http://61.19.145.138/cmpho_it/?p=613 

สถาบนัสงิแวดลอ้มไทย. (2554). การบรโิภคอยา่งยงัยนืในบรบิทสากล. คน้เมอื 29 สงิหาคม 2557,  

จาก www.tei.or.th/scs_sustainable_consumtion_W.pdf 

สาํนักงานพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงใหม่. (2554). ขอ้มลูทวัไปอําเภอเมอืงเชยีงใหม.่ คน้เมอื 10 ธนัวาคม  

2556, จาก http://tisccm.moc.go.th/tisc/content.aspx?file_upload_id-2366. 
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ตวัอย่างวิธีการเขียนอ้างอิงข้อมลูในเนือเรอืง 

 

การเขียนอ้างอิงข้อมลูจากเวบ็ไซต์ 

 การเขยีนอา้งองิวธิที ี1 ไดด้งันี: 

กระทรวงการคลงั, กรมศุลกากร (25xx) ได้รายงานว่า จากความผนัผวนของราคานํามนัใน

ตลาดโลก ทําใหต้้นทุนการขนส่งมรีาคาสูงขนึ ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการส่งออก โดยเฉพาะการ

ส่งออกสินค้าประมงแปรรูป และกุ้งแช่แข็ง ในไตรมาสสุดท้ายของปี 25xx มียอดส่งออกรวม 

36,245.89 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8.2 เมอืเทยีบกบัช่วง เวลาเดยีวกนัของปี 25xx ………………. 

หรอื เขยีนอ้างองิวธิที ี2 ไดด้งันี:  

จากความผนัผวนของราคานํามนัในตลาดโลก ทําให้ต้นทุนการขนส่งมรีาคาสูงขนึ ส่งผล

กระทบต่อผูป้ระกอบการส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกสนิค้าประมงแปรรปู และกุง้แช่แขง็ ในไตรมาส

สุดท้ายของปี 25xx มยีอดส่งออกรวม 36,245.89 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 8.2 เมอืเทยีบกบัช่วงเวลา

เดยีวกนัของปี 25xx …… (กระทรวงการคลงั, กรมศุลกากร, 25xx) 

การเขยีนบรรณานุกรมการอา้งองิในกรณีนี  คอื 

กระทรวงการคลงั, กรมศุลกากร. (25xx). การส่งออกของไทย. คน้เมอื 22 มนีาคม 25xx. 

   จาก http://www.customs.go.th/statistic/substat?hscode 

 

การเขียนอ้างอิงข้อมลูจากข้อมูลทุติยภมิู 

1. การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือหรือวารสาร 

 การเขยีนอา้งองิวธิที ี1 ไดด้งันี: 

 โกวิท พวงงาม (25xx, หน้า 18) ได้อธิบายว่า การปกครองส่วนท้องถิน หมายถึง การ

ปกครองทรีฐับาลกลางให้อํานาจหรอืกระจายอํานาจไปให้หน่วย ปกครองท้องถนิเพอืเปิดโอกาสให้

ประชาชนในทอ้งถนิมสี่วนร่วมในการปกครองทอ้งทชุีมชน โดยมอีงคก์ร ผูร้บัผดิชอบ มอีสิระในการใช้

ดุลยพนิิจ มอีํานาจหน้าท ีและงบประมาณในการดําเนินงาน แยกออกจากราชการ   ส่วนภูมภิาค แต่

อยา่งไรกต็ามองคก์รปกครองทอ้งถนิ ไมม่อีธปิไตยในตวัเอง ยงัต้องอยูภ่ายใต ้การควบคุมของรฐับาล

กลาง ตามวธิทีเีหมาะสม 

การปกครองท้องถนิ มหีลายรูปแบบแต่ทสีอดคล้องกบั การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

มากทสีุด คอื เทศบาล …………… 

 จากขอ้มลูขา้งต้นอาจเขยีนอา้งองิไดอ้กีวธิหีนึง คอื 

 การปกครองส่วนท้องถนิ หมายถงึ การปกครองทรีฐับาลกลางใหอ้ํานาจหรอืกระจายอํานาจ

ไปให้หน่วยปกครองท้องถนิเพอื เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถนิมสี่วนร่วมในการปกครองท้องที

ชุมชน โดยมอีงค์กร ผู้รบัผดิชอบ มอีิสระในการใช้ดุลยพนิิจ มอีํานาจหน้าท ีและงบประมาณในการ

ดาํเนินงาน แยกออกจากราชการส่วน-ภูมภิาค แต่อย่างไรกต็ามองคก์รปกครองทอ้งถนิ ไมม่อีธปิไตย

ในตวัเอง  ยงัต้องอยู่ภายใต้ การควบคุมของรฐับาลกลางตามวธิทีเีหมาะสม การปกครองท้องถนิ มี

หลายรูปแบบแต่ทสีอดคล้องกบั การปกครองระบอบประชาธปิไตย มากทสีุด คอื เทศบาล (โกวทิ 

พวงงาม, 25xx, หน้า 18)  
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การเขยีนบรรณานุกรมการอา้งองิในกรณีนี  คอื 

โกวิท พวงงาม. (25xx). การปกครองท้องถินไทย: หลกัการและมติิใหม่ในอนาคต (พมิพ์ครงัท ี3). 

กรุงเทพมหานคร: สํานกัพมิพว์ญิ ชูน. 

 

2. การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจยัหรือวิทยานิพนธ ์

 ธวชั เสรทีศัน์ (25xx) ศึกษาการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหานําท่วมของกรุงเทพมหานคร: ศกึษาเฉพาะกรณีในเขตลาดพรา้ว พบว่า นโยบายและแผนงาน

มคีวามชดัเจน ครอบคลุมปัญหาต่างๆ การดาํเนินงานตามนโยบายและแผนงานการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหานําท่วมของกรุงเทพมหานคร เฉพาะในพนืทเีขตลาดพรา้ว มคีวามเหมาะสม มปีระสทิธผิลเป็น

ทพีงึพอใจแก่ประชาชน 

การเขยีนบรรณานุกรมการอา้งองิในกรณีนี  คอื 

ธวชั เสรทีศัน์. (25xx). การดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานการป้องกนัและแก้ไขปัญหานําท่วม

ของกรงุเทพมหานคร: ศกึษาเฉพาะกรณีในเขตลาดพรา้ว. วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรม์หาบณัฑติ

, มหาวทิยาลยัรามคําแหง. 

 

3. การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือต่างประเทศ 

การเขยีนอา้งองิวธิที ี1 ไดด้งันี:  

Goldsworthy (อา้งถงึใน ไชยรตัน์  เจรญิสนิโอฬาร, 25xx, หน้า 83) ไดต้งัขอ้สงัเกตเพมิเตมิไว้

ว่า การมองการพฒันาอย่างมจีติสาํนึกทางการเมอืง อาจนําไปสู่ขอ้สรุปทผีดิพลาดได ้ดงัเช่นเรอืงของ

เจตนารมณ์ทางการเมอืง (political will) กล่าวคอื อาจทาํใหเ้ขา้ใจผดิไปว่า ปัญหาของการพฒันาอยู่ที

การขาดเจตนารมณ์ทางการเมอืง หากเตมิสงินีเขา้ไป การพฒันากห็มดปัญหา Goldsworthy เหน็ว่า 

ประเดน็มไิดอ้ยู่ทกีารขาดเจตนารมณ์ทางการเมอืงเพราะปกตจิะมอียู่แลว้ในเรอืงของการพฒันา แต่

อยู่ทกีารต่อสู้/ขดัแยง้ระหว่างเจตนารมณ์ทางการเมอืงมากกว่า โดยมเีจตนารมณ์หนึงได้รบัชยัชนะ 

(ชวัขณะ) และกลายเป็นเจตนารมณ์หลกัทคีรอบงาํการพฒันาในสงัคม ................. 

การเขยีนอา้งองิวธิที2ี ไดด้งันี: 

การมองการพฒันาอย่างมจีติสํานึกทางการเมอืง อาจนําไปสู่ขอ้สรุปทผีดิพลาดได้ ดงัเช่นเรอืง

ของเจตนารมณ์ทางการเมอืง (political will) กล่าวคอื อาจทําใหเ้ขา้ใจผดิไปว่า ปัญหาของการพฒันา

อยู่ทกีารขาดเจตนารมณ์ทางการเมอืง หากเติมสงินีเข้าไป การพฒันาก็หมดปัญหา Goldsworthy 

เห็นว่า ประเด็นมไิด้อยู่ทกีารขาดเจตนารมณ์ทางการเมอืงเพราะปกติจะมอียู่แล้วในเรอืงของการ

พฒันา แต่อยูท่กีารต่อสู/้ขดัแยง้ระหว่างเจตนารมณ์ทางการเมอืงมากกว่า โดยมเีจตนารมณ์หนึงได้รบั

ชยัชนะ (ชวัขณะ) และกลายเป็นเจตนารมณ์หลกัทคีรอบงําการพฒันาในสงัคม (Goldsworthy อ้างถงึ

ใน ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, 25xx, หน้า 83) 

การเขยีนบรรณานุกรมการอา้งองิในกรณีนี  คอื 

ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร. (25xx). วาทกรรมการพฒันา: อํานาจ ความรู ้ความจรงิเอกลกัษณ์  

และความเป็นอนื. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัเกรกิ, ศูนยว์จิยัและผลติตํารา. 
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รายละเอียดหลกัการพิมพเ์นือหารายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 

1. การพิมพ ์ 

ให้พมิพจ์ากเครอืงพมิพแ์บบเลเซอร ์ใชห้มกึพมิพส์ดีํา สหีมกึเขม้สมาํเสมอกนัและคมชดั

ตลอดทงัเล่ม 

2. การย่อหน้า 

การย่อหน้าให้ย่อเขา้มา 0.5 นิว ในกรณทีมีขีอ้ย่อยในขอ้ทมีหีมายเลขกํากบั ตอ้งขนึตน้

ขอ้ยอ่ยใหต้รงกบัตวัอกัษรตวัแรกของขอ้ความในขอ้ทไีดนํ้าเสนอไวก้่อนแลว้ ดงัตวัอยา่ง 1 

ตวัอย่าง  1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การพิมพเ์ลขหน้า 

3.1  ขนึหน้า 1 ตงัแต่หน้าแรกของบทท ี1 แลว้นับต่อเนืองกนัไป จนถงึหน้าสุดทา้ยคอื

ภาคผนวก 

3.2   ใชต้วัเลขอารบกิโดดๆ กลางหน้ากกระดาษดา้นบน ห่างจากรมิกระดาษ 1 นิว 

3.3 หน้าแรกของทุกบทรวมทงัหน้าแรกของภาคผนวก บรรณานุกรม ไมต่้อง 

 พมิพเ์ลขหน้า แต่ใหน้ับรวมต่อเนืองกนัไป 

 

 

 

 

 

 เมอืบุคคลเผชญิกบัเหตุการณ์ต่างๆ จะประเมนิในขนัแรกว่าเหตุการณ์นนัมผีลทางบวก ทางลบ 

หรอืไมม่ผีลต่อตนเอง ดงันี 

1. ไม่มผีลเสยี คอืการทบีุคคลรูส้กึเฉยๆ ต่อสถานการณ์ทสี่งเสรมิใหเ้กดิความสขุหรอืไดร้บั

ประโยชน์ 

2. มผีลทางบวกหรอืไดป้ระโยชน์ คอืการทบีุคคลรูส้กึเฉยๆ ต่อสถานการณ์ทสี่งเสรมิใหเ้กดิ

ความสุข หรอืไดร้บัประโยชน์ 

3. มผีลทางลบ หรอืผลเสยีประโยชน์ คอืผลของเหตุการณ์ทาํใหเ้กดิภาวะไม่สมดุลทางจติใจ 

หรอืเกดิความเครยีดขนึ ซงึสามารถประเมนิได ้3 ลกัษณะดงัน ี

3.1  การเกดิอนัตรายหรอืสญูเสยี คอืการทบีุคคลสญูเสยีพลงัหรอืความสามารถอนัอาจเกดิ   

 จากความเจบ็ป่วย หรอืการสญูเสยีบุคคลอนัเป็นทรีกั 

3.2  การถูกคุกคาม เป็นเหตุการณ์วา่จะเกดิอนัตรายหรอืการสญูเสยี 

3.3  การทํานาย เป็นการคาดการณ์ว่าจะสามารถควบคุมเหตุการณ์ทเีกดิขนึไดซ้งึอาจ    

  แสดงออกโดยแสดงความกระตอืรอืรน้หรอืตนืเต้นยนิด ีเป็นตน้ 
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4. การลาํดบัการพิมพห์วัข้อ  

หลกัการจดัหวัขอ้และพมิพห์วัขอ้มดีงัต่อไปนี 

4.1  จดัหวัขอ้ทมีคีวามสําคญัเท่ากนัใหเ้ป็นระดบัเดยีวกนั 

4.2  หวัขอ้ยอ่ยในหวัขอ้ตอ้งมอียา่งน้อย 2 หวัขอ้ยอ่ยขนึไป 

4.3 แยกเนือหาเป็นหวัขอ้ในระดบัต่าง ๆ จากหวัขอ้ทเีป็นประเดน็ใหญ่ทสีุด ถงึหวัขอ้ที

เป็นประเดน็ย่อยรองลงมา 

รปูภาพ 

 จดัชิดซ้ายของคอลัมน์ ความละเอียดของรูปภาพไม่น้อยกว่า 600X600 dpi คําบรรยาย

รปูภาพใหพ้มิพไ์วใ้ต้รปูภาพตวัอกัษรขนาด 12 ตวัปกต ิโดยใหแ้นบไฟลร์ปูภาพทปีระกอบในเนือเรอืง

มาต่างหากจากไฟลเ์อกสารปกต ิ

 หากคดัลอกภาพมาจากแหล่งใด ตอ้งระบุทมีาของภาพใหช้ดัเจน 

ตวัอย่างการพิมพภ์าพประกอบ 

ภาพ 1 ปรมิาณขยะทมีกีารนํามาฝาก เดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึ พฤษภาคม 25xx 

 

ทมีา. จาก ศูนยก์ารจดัการดา้นพลงังาน สงิแวดลอ้ม ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 
 

 

 

 

ตาราง 

 จดัชดิซา้ยของคอลมัน์  รปูแบบของตารางใหใ้ชต้ารางแบบคลาสสคิ 1 หรอื Table classic l 

คาํบรรยายตารางพมิพไ์วบ้นของหวัขอ้ตาราง และใชต้วัอกัษร 12 ตวัปกต ิ

ตวัอย่างตาราง 

ตาราง 1 

ผลการจดัเกบ็รายไดจ้ากหน่วยงานสงักดักระทรวงการคลงั ประจาํปีงบประมาณ 25xx 

หน่วยงาน จดัเกบ็จรงิ อตัราส่วน 

กรมสรรพากร xxxxxxx xx 

กรมสรรพสามติ xxxxxx xx 

กรมศุลกากร xxxxxxxx xx 

หน่วยงานอนื ๆ xxxxxxx xx 

รวม xxxxxxx 100 

ทมีา. จาก รายงานประจาํปี กรมสรรพสามติ ปีงบประมาณ 25xx (หน้า 36),  

โดย กรมสรรพสามติ, 25xx,กรงุเทพมหานคร: ผูแ้ต่ง. (ถา้เป็นเวบ็ไซตใ์หใ้ส่เวบ็ไซตด์ว้ย) 

 

การเขียนอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง 

• การอ้างอิงในเนือเรอืง 

ใหว้งเลบ็ชอืผูแ้ต่ง (ภาษาไทย) ชอืสกุลผูแ้ต่ง (ภาษาต่างประเทศ) และปีทพีมิพข์องเอกสารที

อา้งถงึต่อทา้ยขอ้ความทตีอ้งการอ้าง ตวัอยา่งเช่น 

 

ภาษาไทย 

.......................(มณ ีอชัวรานนท,์ 2550) หรอื ..........................................มณ ีอชัวรานนท ์(2550) 

.......................(มณ ีอชัวรานนท ์และคณะ, 2550) หรอื ..................มณ ีอชัวรานนทแ์ละคณะ (2550) 

 

ภาษาองักฤษ 

.......................(Archawaranon, 2003) หรอื ............................... Archawaranon (2003) 

.......................( Archawaranon et al., 2003) หรอื .................... Archawaranon et al. (2003) 
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เอกสารอ้างอิง / References 

 เรยีงลาํดบัชอืผูแ้ต่งจาก ก-ฮ ตามลาํดบั (กรณเีอกสารอา้งองิเป็นภาษาไทย) แลว้ตามดว้ย 

นามสกุลผูแ้ต่งจาก A-Z (กรณเีอกสารเป็นภาษาองักฤษ) 

1. วารสาร 

ก. ภาษาไทย 

ชอืผูเ้ขยีน (ใหเ้ขยีนชอืเตม็ ตามดว้ยนามสกุล). (ปีทพีมิพ)์. ชอืบทความ. ชอืวารสาร   

(ใชช้อืเตม็). ปีท ี(ฉบบัท)ี, หน้าทปีรากฏบทความ. เช่น 

ตวัอย่าง ผูแ้ต่ง 1 คน 

มณ ีอชัวรานนท์. (2541). งานวจิยันกขุนทองไทย: หนทางหนึงสู่การอนุรกัษ์สตัวป่์า. วารสาร 

              วทิยาศาสตร,์ 52, 379-382. 

ตวัอย่าง ผูแ้ต่ง 2 คน 

อรษา สุตเธยีร, ศุภรวทิย ์พงึจติต์ตน, คลายอปัสร พงศ์รพพีร,กรกรตัน์ ศริพิานิชกร 

           และเนตรนภสิ ธรีะวลัยช์ยั. (2544). การตรวจซอื Vibrio parahaemolyticus  

 และยนีฮโีมไลซนิอย่างรวดเรว็ในตวัอย่างกุ้งแช่แขง็โดยวธิ ีnesred PCR.                           

      กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต.ิ 

ข. ภาษาองักฤษ 

ใชช้อืเดยีวกบัภาษาไทย แต่ชอืผูเ้ขยีนใช้ชอืขนึก่อน ตามดว้ยตวัอกัษรยอ่ของชอืตน้และ

วารสารใชช้อืตวัย่อตามเกณฑส์ากลทใีชก้นั เช่น 

ตวัอย่าง ผูแ้ต่ง 1 คน 

Archawaranon, M. (2003). The impact of human interference on Hill Mynahs Gracula  

religiosa breeding in Thailand. Bird Conservervation International,13(2), 139-149. 

ตวัอย่าง ผูแ้ต่ง 2 คน 

Jim, H. & Tim, H. C. B. (2007). Climate, food, density and wildlife population growth  

rate. Journal of Animal Econlogy, 76, 361-367. 

* กรณทีอีา้งองิไวใ้นเนือหามผีูแ้ต่งหลายคน เช่น มณ ีอชัวรานนท ์และคณะ (2550) หรอื (มณ ี

อชัวรานนท ์และคณะ, 2550) ในเอกสารอา้งองิต้องมชีอืเตม็ ตามดว้ยนามสกุลเตม็ของทุกคน 

2. หนังสือ 

ชอืผูแ้ต่ง. (ปีทพีมิพ)์. ชอืหนังสอื. ครงัทพีมิพ(์ถา้ม)ี. สถานทพีมิพ.์ ผูจ้ดัพมิพ.์ เช่น 

ก. ภาษาไทย 

มณ ีอชัวรานนท์. (2549). นกขนุทอง: งานวจิยัเพอืการอนุรกัษ์นกในเขตรอ้น. กรุงเทพมหานคร: 

  อมรนิทรพ์รนิตงิแอนดพ์บัลชิชงิ. 

ข. ภาษาองักฤษ 

Sharp, W. F. (1985). Investment (3rd ed). New Jersey: Prentice-Hall. 
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3. บทความ/เรือง/ตอน ในหนังสือหรือรายงานประจาํปี 

ชอืผูแ้ต่ง. (ปีทพีมิพ)์. ชอืบทความ. ใน ชอืบรรณาธกิาร. ชอืเรอืง. (ฉบบัพมิพ ์ถ้าม)ี,  

          หน้าทปีรากฏบทความ. ผู้จดัพมิพ.์ สถานทพีมิพ.์ เช่น 

เสร ีลลีาลยั. (2542). เศรษฐกจิชาตนิิยมในประเทศกําลงัพฒันาและสถานการณ์ในประเทศไทย. 

ใน ณรงค ์เพช็รประเสรฐิ(บรรณาธกิาร). 1999 จดุเปลยีนแห่งยุคสมยัใหม ่(หน้า 90-    141).  

ศูนยศ์กึษาเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

กรุงเทพมหานคร. 

4. การอ้างอิงจากวารสารออนไลน์ 

ชอืผูเ้ขยีน. (ปีทพีมิพ)์. ชอืบทความ. ชอืวารสาร. ปีทแีละฉบบัทพีมิพ:์ หน้าทปีรากฏบทความ.  

ทมีา: สถานทมีาของสารสนเทศ. เช่น 

Overby, J. M. (1996). Ozone better water. Water Technology [Online]. 19, no.5:62-64.  

           Abstract from Dialog File: Water Resources Abstract (117) item: 00798344 

5. วิทยานิพนธ ์

ชอืผูแ้ต่ง. (ปีทพีมิพ)์. ชอืวทิยานิพนธ.์ สถานทพีมิพ.์ ชอืสถาบนัการศกึษา 

พรชยั วงศ์วาสนา. (2543). การศกึษาชวีวทิยาประชากรของนกขุนทองในประเทศไทย.  

วทิยานิพนธ ์ วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

6. จากสืออิเลค็ทรอนิคส ์

ชอืผูแ้ต่ง. (ปีทแีต่ง). ชอืเรอืง/หวัขอ้เรอืง. คน้เมอื วนั เดอืน ปี, จาก ชอืเวบ็ไซต ์

 

กระทรวงการคลงั, กรมศุลกากร. (2548). การส่งออกของไทย. คน้เมอื 22 มนีาคม 2548, 

จาก http://www.customs.go.th/statistic/substat.jsp?hscode 

*** การเขียนกิตติกรรมประกาศในบทความควรเขียนให้กระชบัไม่ควรยาวเกิน 5 บรรทดั *** 
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หลกัเกณฑแ์ละรปูแบบบทความเพือการเผยแพร่ 

รปูแบบการจดัเตรียมต้นฉบบั 

1. พมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพห์น้าเดยีว 

2. จดัพมิพด์ว้ยโปรแกรม Microsoft Word for Windows 

3. ใชต้วัอกัษรแบบ Browallia UPC/New 

4. การตงัค่าหน้ากระดาษ 

 ระยะขอบบน (Top margin) 1” 2.54 เซนตเิมตร 

 ระยะขอบล่าง (Bottom margin) 1” 2.54 เซนตเิมตร 

 ระยะขอบซา้ย (Left  margin) 1.5” 3.8 เซนตเิมตร 

 ระยะขอบขวา  (Right  margin) 1” 2.54 เซนตเิมตร 

5. บทคดัย่อ (ABSTRACT)  ไมค่วรเกนิ 1 หน้ากระดาษ  A4 

6. ความยาวไมเ่กนิ 12 หน้า (รวมบรรณานุกรม) 
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ตวัอย่างการจดัทาํบทความเพือเผยแพร่ 

 

       กระดาษ  A4 

 

ชือเรอืงภาษาไทย* 

Title 

 

 

 

 

บทคดัย่อ 

 

  0.5 นิว เนือหา.......................................................................................... 

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

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

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

 

  คาํสาํคญั : ............................................. 

 

 

 

 

 

  

ระยะขอบบน 1 นิว 

Browallia UPC/ Browallia New  

ขนาด 18 ตวัหนา 

Browallia UPC/ Browallia 

New  ขนาด 14 ตวัปกตชิดิ

ขอบขวา 

Browallia UPC/ Browallia 

New  ขนาด 16 ตวัปกต ิ

 

Browallia UPC/ 

Browallia New  ขนาด 16 

ตวัหนา 

ระยะขอบ

ขวา 

 1 นิว 

ระยะขอบซ้าย 

 1 นิว 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั Browallia UPC/ Browallia New  

ขนาด 16 ตวัหนา 

Browallia UPC/ Browallia New  

ระยะขอบล่าง 1 นิว 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 
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ABSTRACT 

 

  0.5 นิว Content....................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 

  Keywords :  ............................................. 

 

บทนํา 

 

  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

  0.5 นิว เนือหา ........................................................................................................................ 

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

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

 

  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

  0.5 นิว เนือหา ........................................................................................................................ 

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

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

 

  สมมติฐานของการวิจยั   

  0.5 นิว เนือหา ........................................................................................................................ 

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

ระยะขอบบน 1 นิว 

Browallia UPC/ Browallia New  

ขนาด 16 ตวัหนา 

Browallia UPC/ Browallia New  

ระยะขอบขวา 

 1 นิว 

ระยะขอบซ้าย 

 1 นิว 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั Browallia UPC/ Browallia New  

Browallia UPC/ Browallia New  

ระยะขอบล่าง 1 นิว 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

Browallia UPC/ Browallia New  

Browallia UPC/ Browallia New  

Browallia UPC/ Browallia New  

Browallia UPC/ Browallia New  
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  ขอบเขตของการวิจยั   

  0.5 นิว เนือหา ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

     

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้อง (ถ้ามี) 

  

  0.5 นิว เนือหา ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

     

วิธีดาํเนินการวิจยั 

  

  0.5 นิว เนือหา ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ระยะขอบบน 1 นิว 

ระยะขอบขวา 

 1 นิว 

ระยะขอบซา้ย 

 1 นิว 
เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

Browallia UPC/ Browallia New  

ขนาด 16 ตวัปกต ิ

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

Browallia UPC/ Browallia 

New  ขนาด 16 ตวัหนา 

Browallia UPC/ Browallia New  

เวน้ระยะ 1 บรรทดั Browallia UPC/ Browallia New  

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

Browallia UPC/ Browallia New  
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ผลการวิจยั 

 

  0.5 นิว เนือหา ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

 

อภิปรายผล (ถ้าม)ี 

 

  0.5 นิว เนือหา ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

 

ข้อเสนอแนะ 

 

  0.5 นิว เนือหา ........................................................................................................................ 

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

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

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

   

เอกสารอ้างอิง 

 

  0.5 นิว เนือหา ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

  ระยะขอบล่าง 1 นิว 

Browallia UPC/ Browallia New  

ระยะขอบบน 1 นิว 

Browallia UPC/ Browallia New  

ขนาด 16 ตวัปกต ิ

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

Browallia UPC/ Browallia New  

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

Browallia UPC/ Browallia New  
Browallia UPC/ Browallia New  

Browallia UPC/ Browallia 

New  ขนาด 16 ตวัหนา 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

ระยะขอบล่าง 1 นวิ 

Browallia UPC/ Browallia New  

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

Browallia UPC/ Browallia New  

ระยะขอบซา้ย 

 1 นิว 

ระยะขอบขวา 

 1 นิว 

ระยะขอบบน 1 นิว 
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การอ้างอิงเอกสารในบทความและท้ายบทความ ควรมีรปูแบบทีถกูต้องตามหลกัวิชาการที

กาํหนดในคู่มือการทาํวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง   

การอา้งองิในเนอืเรอืงของบทความ 

ตวัอย่าง 

.....(วทิยา นภาศริกิุลกจิ, 2523, หน้า 20)..... หรอื ......วทิยา นภาศริกุิล (2523, หน้า 25-27) ได้

สรุปว่า..... 

.....(โสธร ประเสรฐิ, ปรชีา อารกุีล และอุทยั เกตุนิต,ิ 2524, หน้า 20)........ หรอื ........โสธร ประเสรฐิ, 

ปรชีา อารกุีล และอุทยั เกตุนิต ิ(2524, หน้า 25-27) ได้สรุปว่า..... 

.....(Robbins, 1976, p. 75)….. หรอื .....Robbins (1976, pp. 75-79) ไดแ้สดงถงึ...... 

.....(Brown, Robbin, & Nodd, 1989, p. 75)….. หรอื .....Brown, Robbin, and Nodd (1989, pp. 

75-79) ไดแ้สดงถงึ...... 

......Terman (อา้งถงึใน คมเพชร ฉตัรศุภกุล, 2511, หน้า 11)………. 

 

การเขยีนเอกสารอ้างองิท้ายบทความ ใหเ้รยีงลาํดบัตามตวัอกัษร ก-ฮ ของชอืผูแ้ต่ง และ A-Z ของชอื

สกุลผูแ้ต่ง สาํหรบัเอกสารทผีูแ้ต่งเป็นชาวต่างชาต ิใหก้ลบัชอืสกุลขนึตน้ 

1) หนังสอื  

ชอืตวั ชอืสกุล. (ปีพมิพ)์. ชอืหนงัสอื. สถานทพีมิพ:์ สาํนกัพมิพ.์ 

ตวัอย่าง 

วทิยา นภาศริกุิลกจิ. (2523). การเมอืงส่วนทอ้งถนิในประเทศไทย (พมิพค์รงัท ี3). กรุงเทพมหานคร:  

โรงพมิพม์หาวทิยาลยัรามคําแหง. 

Sharpe, W. F. (1985). Investment (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Dumas, J. S., & Redish, J. (1999). Technical Writing (4th ed.). New York: Intellect. 

2) วารสาร 

ชอืตวั ชอืสกุล. (ปีพมิพ)์. ชอืบทความ. ชอืวารสาร, ปีทอีอก(ฉบบัทอีอก), เลขหน้าทงัหมด. 

ตวัอย่าง 

ทวปี อภสิทิธ.ิ (2538). ศูนยก์ารเรยีนชุมชน. วารสารการศกึษาตลอดชวีติ, 17(15), 68-69. 

Smith, L. P. (1993). Sailing close to the wind. Politics in Action, 10(4), 80-102. 

3) สอือเิลก็ทรอนิกส ์

ชอืตวั ชอืสกุล. (ปีพมิพ)์. ชอืเรอืง. คน้เมอื วนัท ีเดอืน ปี, จาก แหล่งขอ้มลู 
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ตวัอย่าง 

กระทรวงศกึษาธกิาร, สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา. (2549). รายงานการวจิยั โอกาสทางการ 

ศกึษาของเดก็อพยพต่างดา้วและเดก็ชนเผ่าในจงัหวดัสมทุรสาคร.คน้เมอื 26 ตุลาคม 2550, จาก  

http://www.onec.go.th/publication/50060/sara_50060. htm 

Balavi Natural Health Center. (2006). Detoxification. Retrieved September 2, 2007, from  

http://www.balavi.com/Eng/content_article/a000017.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


