แนวทางการจัดทําบทความวิชา รศ. และ รอ. 9000 การศึกษาอิสระ (Independent Study)
1. เปนบทความที่มีเนื้อหาจากการทําโครงการวิจัยอิสระของนักศึกษา
2. ความยาวของบทความอยูระหวาง 10-12 หนากระดาษ A4
3. องคประกอบของบทความดังกลาวมีดังนี้
3.1 สวนที่หนึ่ง (สวนนํา):
3.1.1 ชื่อบทความภาษาไทย
3.1.2 ชื่อผูเขียน
3.1.3 บทคัดยอภาษาไทยมีความยาวประมาณ 150-250 คํา
3.1.4 คําสําคัญจํานวน 3-5 คํา
3.2 สวนที่สอง (เนื้อหา):
3.2.1 บทนํา
3.2.2 วัตถุประสงคการศึกษา
3.2.3 คําถามสําหรับการศึกษา
3.2.4 การตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือ การอธิบาย
กรณีศึกษา
3.2.5 ระเบียบหรือวิธีการทําวิจัยหรือการศึกษา
3.2.6 ผลการศึกษา
3.2.7 สรุปผลการศึกษา
3.2.8 บรรณานุกรม
4. บทความตองพิมพบนกระดาษ A4 แบบหนาเดียว ภาษาไทยใชอักษร Angsana New ขนาด 16 pt.
ภาษาอังกฤษใชอักษร Time New Roman ขนาด 12 pt. เวนระยะ 1 บรรทัด (Single space)
5. การเขียนเอกสารอางอิง ใหใชการอางอิงระบบนาม-ป (Name-year System) ดวยการระบุชื่อ-สกุล ผูแตง
ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปที่พิมพ เครื่องหมายมหัพภาคคู (:) และเลขหนาที่อางอิง ทั้งนี้ ปที่พิมพ
ใหใชปที่พิมพ เมื่ออางอิงหนังสือภาษาไทย และป ค.ศ. เมื่ออางอิงหนังสือภาษาอังกฤษ ดังนี้ (ชื่อผูแตง, ปที่
พิมพ: หนาที่อางอิง)
ตัวอยาง: (อรรถกร ชุมวรฐายี, 2539: 65)
(วินัย เชิญทอง, 2540: บทคัดยอ)
(Miskin and Fisher, 1997: 124-136)
(Samithson, 1984: 13)

5.1 ในกรณีที่ไมปรากฎป พ.ศ. หรือ ค.ศ. ใหเขียนวา ม.ป.ป. (ไมปรากฎป)
ตัวอยาง: (อรรถกร ชุมวรฐายี, ม.ป.ป.)
6. การเขียนเอกสารอางอิงในกรณีที่นักศึกษาใชขอมูลจากอินเตอรเน็ต
6.1 ในกรณีที่มีชื่อ-สกุลของเจาของเนื้อหาที่นักศึกษาอางอิง ใหใชรูปแบบเชนเดียวกับขอ 5.
6.2 ในกรณีที่ไมปรากฎชื่อ-สกุลของเจาของเนื้อหาที่นักศึกษาอางอิง แตปรากฎชื่อองคกรหรือ
หนวยงาน ใหใชรูปแบบเชนเดียวกับขอ 5. โดยใสชื่อองคกรหรือหนวยงาน หากไมปรากฎเลข
หนาก็ไมตองใส
ตัวอยาง: (คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2557: 65)
(คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2557)
6.3 ในกรณีที่ปรากฎชื่อองคกรหรือหนวยงาน แตไมปรากฎป ใหเขียนวา ม.ป.ป. (ไมปรากฎป)
ตัวอยาง: (คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ม.ป.ป.)
6.4 ในกรณีที่นักศึกษาอางอิงเปนบทความในหนังสือพิมพออนไลนซึ่งไมไดมีการระบุชื่อผูแตง ให
ใชรูปแบบเชนเดียวกับขอ 5. ดวยการระบุชื่อบทความตัวเอนในเครื่องหมายอัญประกาศ (“...”)
ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปที่พิมพ และใหทําคําอธิบายลางหนากระดาษ (Footnote) โดย
ระบุชื่อเว็บไซตในเครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) วันที่คนหา
ตัวอยาง: (“กรมอนามัยเขม ‘อาหารโรงเรียน’ หวังลดอวนใหเด็กไทย,” 2557)
(“Suthep: No Generals Behaind Shutdown,” 2014)
ตัวอยางคําอธิบายลางหนากระดาษ (Footnote):
“http://www.thairath.co.th/content/edu/395706,” 13 มกราคม 2557
“http://www.bangkokpost.com/news/politics/389324/pm-can-no-longerperform-her-duties-says-suthep, January, 13, 2014.
7. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม: การเขียนเอกสารอางอิง ใหเรียงลําดับตามตัวอักษรแสดงเอกสารอางอิง
ภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ โดยมี รายละเอียดการลงเอกสารอางอิง ดังนี้
7.1 หนังสือ: ชื่อผูแตง. (ปที่พมิ พ). ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ
กมล สุดประเสริฐ. (2540). การประเมินผลตามสภาพที่แทจริง. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพจฬุ าลงกรณ- มหาวิทยาลัย.
Davis, Keith. (1967). Human Relation at Work: The Dynamic of Organization
Behavior. New York: McGraw-Hill

7.2 บทความในวารสาร: ชื่อผูเขียน. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่ (เดือน): เลขหนา.
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. (2556). งบประมาณแบบมีสวนรวม: บทเรียนจากตางประเทศ
และความทาทายสําหรับประเทศไทย. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน.
20 (1): 9-40
Egloff, G. and Fitzpatrick, A. (1997). Vocationally Oriented Language Learning.
Learning Teaching Journal. 30 (July): 226: 242.
7.3 เว็บไซต
7.3.1 ในกรณีที่มีชื่อผูแตง
พิชิตชัย กิ่งพวง และ อัชกรณ วงศปรีดี. (2556). “สถานภาพปจจุบันของการกูเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ.” สืบคนเมือ่ วันที่ 13
มกราคม 2557, จาก http://gspa.nida.ac.th/v2/page.php?open=ejournal2&category=วารสารรัฐประศาสนศาสตร&&subID=86.
Lynch, T. (1996). “DS9 trials and tribble-actions review.” Retrieved October 8, 1997,
from Psi Phi: Bradley’s Science Fiction Club Web site
http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html.
7.3.2 ในกรณีที่ไมมีชื่อผูแตง แตมีชื่อองคกรหรือหนวยงาน
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย. (ม.ป.ป.). มาตรการรับจํานําขาวเปลือกนาป
ปการผลิต 2556/57 (ครั้งที่ 1). สืบคนเมื่อวันที่ 13 มกราคม
2557, จาก
http://www.dit.go.th/contentdetail.asp?typeid=8&catid=155&ID=4936.
United States Department of Agriculture. (2013). “Food, farm, and jobs bill.” Retrieved
January 13, 2014, from
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=FARMBILL2008.
7.3.3 ในกรณีที่ไมชื่อผูแตง แตมีชื่อบทความและหนังสือหรือวารสาร
“กรมอนามัยเขม ‘อาหารโรงเรียน’ หวังลดอวนใหเด็กไทย,” สืบคนเมือ่ วันที่ 13 มกราคม
2557, จาก http://www.thairath.co.th/content/edu/395706.

รูปแบบ (Format) ของบทความวิชา รศ. และ รอ. 9000 การศึกษาอิสระ (Independent Study)
1. กั้นหนา (Page Margins): ขนาด 2.54 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว ทั้งกั้นหนาซายและขวาและกั้นหนาบนและ
ลาง
2. ชื่อเรื่อง: Font Angsana New ขนาด 20 ตัวหนา จัดอยูตรงกลางหนากระดาษ
3. ชื่อผูเขียน/ชื่อนักศึกษาและหลักสูตร: Font Angsana New ขนาด 16 ตัวหนาและเอน จัดอยูขางขวาของ
หนากระดาษ
4. บทคัดยอ: Font Angsana New ขนาด 16 ตัวหนา จัดอยูตรงกลางหนากระดาษ
5. เนื้อหาบทคัดยอ: Font Angsana New ขนาด 16
6. คําสําคัญ: Font Angsana New ขนาด 16 ตัวหนาและเอน
7. ชื่อหัวขอใหญ: Font Angsana New ขนาด 18 ตัวหนา
8. ชื่อหัวขอยอย: Font Angsana New ขนาด 16 ตัวเอน

