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คํานํา
พิมพ์ครั้งที่ 2
คู่มือวิทยานิพนธ์เล่มนี้จัดทําขึ้นสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเขียนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาอิสระและโครงงาน สําหรับเนื้อหา
ภายในเล่มมี 4 บท ได้แก่ ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ รูปแบบและการพิมพ์วิทยานิพนธ์ หลักเกณฑ์การ
อ้างอิง หลักเกณฑ์การเขียนรายงานการอ้างอิงและบรรณานุกรม สําหรับการหลักเกณฑ์การอ้างอิงและ
การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมนั้น ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยใช้มาตรฐาน Publication
Manual of the American Psychological Association. 6th edition (2010) หรือที่เรียกว่า APA
Style ซึ่งเน้นสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อช่วยให้การอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และช่วยอํานวยความสะดวกในการอ้างอิงสารสนเทศสําหรับผู้เขียน
วิทยานิพนธ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นไปตามมาตรฐานราชการไทยของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การทํ า คู่ มื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ได้ จั ดทํ า ขึ้ นเป็ นครั้ งที่ สอง ซึ่ งได้ รั บ ข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้ใช้คู่มือเล่มนี้ หากผู้ที่ใช้ประโยชน์จากคู่มือฉบับนี้ สามารถแจ้ง
ข้อเสนอแนะเพื่อให้ปรับปรุงในโอกาสต่อไปได้ที่สํานักงานบัณฑิตศึกษา เพื่อคณะทํางานจัดทําคู่มือการ
เขียนวิทยานิพนธ์นํามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเขียนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาอิสระ โครงงาน เนื้อหาภายในเล่มมี
ด้วยกัน 4 บท ได้แก่ ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์รูปแบบและการพิมพ์วิทยานิพนธ์ หลักเกณฑ์การอ้างอิง
และหลักเกณฑ์การเขียนรายงานการอ้างอิงและบรรณานุกรม โดยใช้มาตรฐาน Publication Manual of
the American Psychological Association. 5th edition (2001) หรือที่มักเรียกกันว่า APA Style
การทําคู่มือวิทยานิพนธ์ได้จัดทําขึ้นเป็นครั้งที่แรก หากมีข้อแนะนําเพื่อให้ปรับปรุงในโอกาสต่อไป
สามารถแจ้งได้ ที่สํานั กงานบั ณฑิ ตศึกษา และยิ นดี นํามาพิ จารณาเพื่อนํ ามาปรับปรุ งให้ เหมาะสมและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะทํางานจัดทําคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
มิถุนายน 2550

(3)

สารบัญ
หน้า
คํานํา พิมพ์ครั้งที่ 2 ....................................................................................................................
คํานา พิมพ์ครั้งที่ 1 ………………………………………….……………………….........................................
สารบัญ …………………………………………………………………………………….........................................
บทที่ 1 ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ …………………………………………………….............................
1. ส่วนนํา..........................................................................................................................
1.1 ปกนอก…………………………………………………………………...............................
1.2 ใบรองปก......................................................................................................
1.3 ปกใน............................................................................................................
1.4 หน้าอนุมัติ.....................................................................................................
1.5 บทคัดย่อ………………………………………………………………................................
1.6 กิตติกรรมประกาศ........................................................................................
1.7 สารบัญ.........................................................................................................
1.8 สารบัญตาราง...............................................................................................
1.9 สารบัญภาพ..................................................................................................
1.10 คําอธิบายสัญลักษณ์ คําย่อ และอักษรย่อ.....................................................
2. ส่วนเนื้อหา...................................................................................................................
บทที่ 1 บทนํา.......................................................................................................
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม...........................................................................
บทที่ 3 วิธีการวิจัย................................................................................................
บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปราย....................................................................
บทที่ 5 สรุป..........................................................................................................

(1)
(2)
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5

(4)

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
3. ส่วนประกอบท้ายเรื่อง.................................................................................................
3.1 รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม……………………………………….......................
3.2 ภาคผนวก.......................................................................................................
3.3 ประวัติผู้เขียน.................................................................................................
4. รูปแบบและตัวอย่างการพิมพ์วิทยานิพนธ์.....................................................................
ปกนอกและปกใน.......................................................................................................
สันปก.........................................................................................................................
หน้าอนุมัติ .................................................................................................................
บทคัดย่อ ...................................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ.....................................................................................................
สารบัญ .....................................................................................................................
สารบัญตาราง ...........................................................................................................
สารบัญภาพ ..............................................................................................................
ภาคผนวก .................................................................................................................
ประวัติผู้เขียน ...........................................................................................................
บทที่ 2 รูปแบบและการพิมพ์วิทยานิพนธ์...................................................................................
1. กระดาษที่ใช้พิมพ์........................................................................................................
2. ตัวพิมพ์…………………………….……………………………………............................................
3. การเว้นที่ว่างขอบกระดาษ..........................................................................................
4. การลําดับและการพิมพ์เลขหน้า..................................................................................
5. การเว้นระยะระหว่างบรรทัด......................................................................................
6. การย่อหน้า.................................................................................................................
7. การแบ่งบทหัวข้อ และการเรียงลําดับ........................................................................
8. การพิมพ์ตาราง...........................................................................................................
9. การพิมพ์ภาพประกอบ...............................................................................................

6
6
6
6
7
9
24
25
40
42
43
45
46
48
50
51
51
51
51
52
52
52
52
53
55

(5)

สารบัญ (ต่อ)
10. การพิมพ์ชื่อทางวิทยาศาสตร์.......................................................................................
ตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์..........................................................
บทที่ 3 หลักเกณฑ์การอ้างอิง.....................................................................................................
1. การอ้างถึงเอกสาร 1 เรื่อง โดยมีผู้แต่งที่เป็นบุคคลเพียงคนเดียว................................
2. การอ้างถึงเอกสาร 1 เรื่อง แต่มีผู้แต่ง 2 คน...............................................................
3. การอ้างถึงเอกสาร 1 เรื่อง แต่มีผู้แต่ง 3-5 คน ..........................................................
4. การอ้างถึงเอกสาร 1 เรื่อง แต่มีผู้แต่ง 6 คนขึ้นไป .....................................................
5. การอ้างถึงเอกสารที่มีผู้แต่งเป็นสถาบัน.......................................................................
6. การอ้างถึงเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งคนเดียวกัน.....................................................
7. การอ้างถึงเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งหลายคน.........................................................
8. การอ้างถึงเอกสารกรณีที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง.............................................................
9. การอ้างถึงหนังสือแปล................................................................................................
10. การอ้างถึงเอกสารที่เป็นบทวิจารณ์.............................................................................
11. การอ้างถึงเอกสารอันดับรองหรือเอกสารทุติยภูมิ.......................................................
12. การอ้างถึงเอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือรวมบทความ.........................................
13. การอ้างถึงเอกสารทั้งเล่ม.............................................................................................
14. การอ้างถึงเอกสารพิเศษ..............................................................................................
15. การอ้างถึงการสื่อสารระหว่างบุคคล............................................................................
16. การอ้างถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์.................................................................................
17. การอ้างถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ .....................................................
บทที่ 4 หลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม....................................................
1. การเขียนรายการอ้างอิงสําหรับหนังสือทั่วไป..............................................................
2. การเขียนรายการอ้างอิงหนังสือที่พิมพ์เนื่องในโอกาสพิเศษ........................................
3. การเขียนรายการอ้างอิงหนังสือแปล.............................................................................
4. การเขียนรายการอ้างอิงหนังสือในกรณีต่าง ๆ.............................................................

หน้า
56
57
73
78
80
81
82
82
84
85
85
86
86
86
87
87
87
88
89
90
91
92
100
100
101

(6)

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
102
103
107
109
112
114
123
125
127
128
129
130

5. การเขียนรายการอ้างอิงบทความในหนังสือ................................................................
6. การเขียนรายการอ้างอิงบทความจากวารสาร หนังสือพิมพ์ และสารานุกรม..............
7. การเขียนรายการอ้างอิงวิทยานิพนธ์.............................................................................
8. การเขียนรายการอ้างอิงรายงานการประชุม.................................................................
9. การเขียนรายการอ้างอิงสื่อโสตทัศน์และสื่ออื่น ๆ.......................................................
10. การเขียนรายการอ้างอิงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์.......................................................
11. การเขียนรายการอ้างอิงสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ.............................................................
12. หลักเกณฑ์การพิมพ์รายการอ้างอิงและบรรณานุกรม..................................................
13. การเรียงลําดับรายการอ้างอิง.......................................................................................
14. การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในรายการอ้างอิง............................................................
15. การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนสําหรับการอ้างอิง.......................................................
16. การใช้คําย่อในการเขียนรายการอ้างอิง........................................................................
ภาคผนวก.....................................................................................................................................
ภาคผนวก ก คําแนะนําการนําส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์.....………………....................... 133
ภาคผนวก ข รายชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.................... 135
ภาคผนวก ค คําสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําคู่มือ
การเขียนวิทยานิพนธ์................................................................................... 139

บทที่ 1
ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้สําหรับเป็นแนวทางเขียนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษา
อิสระ และโครงงาน และใช้ครอบคลุมถึงการจัดทํารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ มีส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ส่วน
ดังนี้
1. ส่วนนํา
2. ส่วนเนื้อหา
3. ส่วนประกอบท้ายเรื่อง
1. ส่วนนํา
เป็ น ส่ ว นที่ ค รอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ป กไปจนถึ ง ส่ ว นเนื้ อ หาของวิ ท ยานิ พ นธ์ มี ส่ ว นประกอบและ
รายละเอียด ต่อไปนี้
1.1 ปกนอก (Front Cover)
ลักษณะของปกนอกต้องเป็น ปกแข็งขนาด A4 วิทยานิพนธ์ร ะดับ ปริญ ญาโท ใช้สีดํา
ระดับปริญญาเอกใช้สีน้ําเงิน ส่วนโครงงาน การศึกษาอิสระและสารนิพนธ์ใช้สีน้ําตาลเข้ม ตัวอักษรบน
ปกให้พิมพ์ด้วยอักษรสีทองแบบปั๊มลงบนเนื้อกระดาษทั้งปก กําหนดให้มีสัญลักษณ์และข้อความ ดังนี้
ก. ตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ขนาดกว้าง 19 มม. สูง 33 มม.) ตรงกึ่งกลางของปก
ห่างจากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว
ข. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ให้ระบุชื่อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับ
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในอักษรตัวแรกของคําแรกและของทุก ๆ คํา
เสมอ ยกเว้ นบุ พบท และสัณธาน เว้ น แต่ บุพบท สั ณธานดั งกล่า วจะเป็ นคํ าแรกของชื่อ โดยชื่ อ
วิทยานิพนธ์ให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 บรรทัด กรณีที่มี
ความยาวเกินกว่า 1 บรรทัด บรรทัดถัดไปให้พิมพ์เป็นรูปหน้าจั่วกลับหัว ทั้งนี้ควรพิจารณาตัดคําให้มี
ความเหมาะสมด้วย
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ค. ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่
ต้องใส่คํานําหน้านาม แต่ถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนามหรือสมณศักดิ์ ก็ให้ระบุไว้โดยใช้อักษรย่อ
ให้พิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ
ง. ชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา ให้ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ตามลําดับ
ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษระหว่างชื่อผู้เขียนกับชื่อมหาวิทยาลัย
จ. ชื่อมหาวิทยาลัยวลั ยลั กษณ์ ให้ระบุ ชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ
ฉ. ปีการศึ กษาที่ จ บ ให้ ร ะบุ ปี การศึ กษาที่ จ บโดยไม่ ต้ องระบุ คํา ว่ า พ.ศ. นํ า หน้ า
ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยพิมพ์ห่างจากขอบล่างขึ้นไป 1.5 นิ้ว
สําหรับสันปกพิมพ์ด้วยอักษรสีทอง ประกอบด้วยชื่อและชื่อสกุลผู้เขียนโดย ไม่ต้องมี
คํานําหน้าชื่อ ยศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ ตามด้วยชื่อเรื่องและปีการศึกษาที่จบ
เรียงไปตามแนวนอนของสันปกโดยให้อักษรตัวแรกของชื่อผู้เขียน อยู่ห่างจากขอบสันปกตามแนวตั้ง
1 นิ้ว ตามด้วยชื่อเรื่องและปีการศึกษาที่จบ จัดระยะให้เหมาะสม โดยให้ห่างจากขอบล่างขึ้นมา 1 นิ้ว
ในกรณีที่ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์มีความยาวเกิน 1 บรรทัดให้พิมพ์เป็น 2 บรรทัดได้ สําหรับวิทยานิพนธ์ที่
เป็นภาษาอังกฤษก็ให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน
1.2 ใบรองปก (Blank Page)
ให้ใส่ใบรองปกก่อนหน้าปกใน เป็นกระดาษปอนด์หนาอย่างน้อย 100 แกรม 1 แผ่น
1.3 ปกใน (Title Page)
ปกในของวิทยานิพนธ์ให้พิมพ์ข้อความเหมือนปกนอกทุกประการ
1.4 หน้าอนุมัติ (Approval Page)
ประกอบด้ วย ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อและชื่อสกุลผู้เขี ยน (ไม่ต้ องมีคํานําหน้าชื่อ) สาขาวิชา
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยองค์ประกอบเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
1.5 บทคัดย่อ (Abstract)
เป็นการสรุปเนื้อความของวิทยานิพนธ์ที่กระชับ ชัดเจน ทําให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของ
วิทยานิพนธ์อย่างรวดเร็วและถูกต้อง การเขียนบทคัดย่อที่ดีควรเขียนให้ต่อเนื่องกันในลักษณะความ
เรียง โดยครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย เช่น วิธีการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ จํานวนและลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ผลการวิจัยโดยสังเขป การเขียนต้องเขียน
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ให้ สั้น ที่ สุด ไม่ ควรเกิน สองหน้า กระดาษ A4 และต้องจัด พิ มพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ โดย
เรียงลําดับบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน และตามด้วยภาษาอังกฤษ หากเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ต้อง
เรียงลําดับบทคัดย่อภาษาอังกฤษขึ้นก่อนและตามด้วยภาษาไทย
1.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
เป็นข้อความแสดงความขอบคุณผู้ช่วยเหลือ สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการค้นคว้า
เพื่ อทํ า วิ ทยานิ พนธ์ แสดงถึ งจรรยาบรรณทางวิ ช าการที่ ผู้ วิ จั ย ควรถื อปฏิ บั ติ โดยพิ มพ์ คํ าว่ า
“กิตติกรรมประกาศ” อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า ท้ายกิตติกรรมประกาศให้
พิมพ์ชื่อและชื่อสกุลของผู้เขียน โดยพิมพ์เยื้องไปทางด้านขวามือของข้อความ
1.7 สารบัญ (Table of Contents)
เป็นส่วนที่แสดงลําดับหน้าของหัวข้อเรื่องทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ การพิมพ์แบ่ง
ออกเป็นบท โดยพิมพ์คําว่า “สารบัญ” อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยระบุเลขที่บทและชื่อบทพร้อม
หมายเลขหน้า ตามที่ป รากฏในวิท ยานิพ นธ์ ถ้า วิท ยานิพ นธ์เ ป็น ภาษาไทยให้เ ขีย นหน้า สารบัญ
ภาษาไทย เส้นประหลังข้อความให้อยู่ห่างจากเลขกํากับหน้าประมาณ 3-5 ตัวอักษร เลขกํากับหน้า
พิมพ์ชิดขอบขวาของกระดาษ และกําหนดให้พิมพ์หัวข้อเพียง 2 ระดับ
1.8 สารบัญตาราง (List of Tables) (ถ้ามี)
เป็น ส่ว นที่แสดงลํา ดับ หน้า ของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ โดยพิมพ์คํา ว่า
“สารบัญตาราง” อยู่กลางหน้ากระดาษ ในกรณีที่มีตารางในภาคผนวกให้พิมพ์รายการตารางผนวก
ต่อในสารบัญตาราง
1.9 สารบัญภาพ (List of Figures) (ถ้ามี)
เป็ น ส่ ว นที่ แ สดงลํ า ดั บ หน้ า ของภาพทั้ ง หมดที่ มี อ ยู่ ใ นวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยพิ ม พ์ คํ า ว่ า
“สารบัญภาพ” อยู่กลางหน้ากระดาษ ชื่อหรือคําอธิบายภาพที่ปรากฏในสารบัญภาพต้องตรงกับที่
ปรากฏในเนื้อเรื่องกรณีที่มีภาพในภาคผนวกให้พิมพ์รายการภาพผนวกต่อในสารบัญภาพ
1.10 คําอธิบายสัญลักษณ์ คําย่อ และอักษรย่อ (List of Symbols, Abbreviations
and Technical Vocabulary)
เป็นส่วนที่อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ โดยพิมพ์คําว่า “ตัวย่อและสัญลักษณ์”
อยู่กลางหน้ากระดาษ คําย่อและอักษรย่อที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์จะมีหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ความ
จําเป็น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความหมายของสัญลักษณ์ คําย่อและอักษรย่อที่ใช้ในวิทยานิพนธ์เล่มนั้น
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2. ส่วนเนื้อหา
โดยทั่วไปส่วนเนื้อหาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยบทต่าง ๆ 5 บท แต่ในบางสาขาวิชาอาจ
กํ า หนดจํ า นวนบทและหั ว ข้ อ ต่ า งจากนี้ ไ ด้ โดยให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
บทที่ 1 บทนํา (Introduction)
เป็นบทแรกของวิทยานิพนธ์ กล่าวถึงความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์
สมมุติฐานการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย วิธีที่จะดําเนินการวิจัยโดยย่อ และประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการวิจัย ในบทนี้ผู้เขียนจะอธิบายถึงคําจํากัดความและสัญลักษณ์สําคัญที่ใช้ ตลอดจนข้อจํากัด
ต่าง ๆ ที่มีผลโดยตรงต่อขอบเขต วิธีและผลของการศึกษาวิจัย
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
ในการทําวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยควรศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา
ตั้งแต่ในช่วงกําหนดหัวข้อและเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากผลงานของ
ผู้อื่นอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยให้ทราบขอบเขตและแนวทางการวิจัยในเรื่องที่กําลังจะศึกษา
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนสําคัญ 2 ประการ คือ
1) การค้นหาและการวิเคราะห์ การค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถค้นได้จากบทความ
ปริทัศน์ (Review Article) บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป และฐานข้อมูลของสาขาวิชานั้น ๆ
รายชื่องานวิจัยที่ได้มาควรเขียนรายละเอียดที่มาในรูปของบรรณานุกรมกํากับไว้ เพื่อจะช่วยในการ
อ้างอิงเวลาเขียนและอภิปรายผลการวิจัยต่อไป ในการวิเคราะห์งานวิจัยแต่ละเรื่อง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ที่ควรรวบรวมและบันทึกไว้คือ ชื่อผู้วิจัย ปีที่พิมพ์ ขอบเขตเรื่องที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ วิธีวิเคราะห์
ข้อมูล และผลการวิจัย
2) การสังเคราะห์งานวิจัย จากงานวิจัยที่รวบรวมได้ทั้งหมดจะถูกนํามาจัดเป็นกรอบแนวคิด
และเขียนเสนออย่างกลมกลืนแทนที่จะเสนองานวิจัยทีละเรื่อง ในบทนี้นักศึกษาต้องสรุปทฤษฎีงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาให้ชัดเจน กระชับ และเสนอตามลําดับจากเรื่องทั่ว ๆ ไป จนเข้าสู่เรื่อง
เฉพาะที่ตรงกับหัวข้อที่ศึกษา งานวิจัยที่อ้างอิงควรมีจํานวนมากพอที่จะเป็นพื้นฐานของเรื่องที่กําลัง
ศึกษาได้
การทบทวนวรรณกรรมควรมีการอ้างอิงในเนื้อหา ประกอบด้วยรายละเอียดของการอ้างอิง
ให้ศึกษาเพิ่มเติมในบทที่ 3 หลักเกณฑ์การอ้างอิง
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บทที่ 3 วิธีการวิจัย (Materials and Methods)
ในบทนี้จะระบุวิธีวิจัยที่ใช้ ระบุขั้นตอนการวิจัยโดยละเอียด ตั้งแต่ต้นจนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์
ว่ามีขั้นตอนทํา อะไร อย่างไรบ้ าง แต่ละขั้นตอนใช้เอกสารข้อมูลหรื อเครื่องมือประเภทใด ชนิดใด
เอกสารข้อมูลหรือเครื่องมือนั้น ๆ ได้มาอย่างไร โดยวิธีใด ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติอะไรใน
การวิเคราะห์ รายละเอียดในบทนี้จึงประกอบด้วย
1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
2) ตัวแปรที่ทําการวิจัย (ถ้ามี)
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4) การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล
6) การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปราย (Results and Discussion)
ในบทนี้ผู้เขียนจะต้องแสดงผลของการศึกษาวิจัยให้ปรากฏชัด และจะต้องหยิบยกเอาผลงาน
ศึกษาวิจัยของตนมาวิเคราะห์ให้ได้คําตอบ การอภิปรายผลการวิจัย มีขั้นตอนประกอบด้วย
1) การรายงานผลการวิจัย โดยนําเสนอในรูปความเรียง มีตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนภาพ
ประกอบเพื่อให้รายงานผลน่าอ่าน ผลการวิจัยที่ได้ควรมีการจัดแบ่งเป็นหัวข้อและจัดเรียงตามลําดับ
อย่างต่อเนื่องเหมาะสม
2) การอภิปรายผล เมื่อรายงานผลการวิจัยที่ได้ควรอภิปรายผลการวิจัยต่อทันทีโดยพยายาม
ตอบคําถามว่า “ทําไม” ผลที่ได้จึงเป็นเช่นนั้น หรือทําไมไม่ได้ผลตรงตามสมมติฐานการวิจัย เป็นต้น
โดยมีการอภิปรายผลร่วมกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและเสริมความเข้าใจ
ของผู้อ่าน
บทที่ 5 สรุป (Conclusions)
1) สรุปผลการวิจัย โดยให้รายละเอียดสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน
(ถ้ า มี ) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ วิ ธี เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และผลการวิ จั ย โดยสรุ ป ผลการวิ จั ย ที่ นํ า เสนอในบทนี้
สามารถแยกเขียนเป็นข้อ เพื่อความสะดวกและความเข้าใจ และนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
2) ข้อจํากัดของการวิจัย (ถ้ามี) เมื่อการวิจัยแล้วเสร็จ จะพบว่าในบางครั้งการวิจัยที่ดําเนินมา
นั้นมีข้อจํากัดบางประการ เช่น ข้อจํากัดด้านประชากร/กลุ่มตัวอย่างหรือการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
สามารถระบุในส่วนนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่จะศึกษาวิจัยหรือเพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย
ต่อไป
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3) การประยุกต์ผลการวิจัย ผลการวิจัยที่ได้ควรถ่ายทอดนําสู่การปฏิบัติ ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะให้
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดผลจากการวิจัยที่ได้เป็นหลักในการให้ข้อเสนอ
4) ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป จากการที่ได้ทําวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยจะเห็นภาพว่ามีงานวิจัย
เรื่องใดที่ควรจะศึกษาต่อไป เพื่อให้การวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. ส่วนประกอบท้ายเรื่อง
ส่วนประกอบท้ายเรื่อง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
3.1 รายการอ้างอิง (References) หรือ บรรณานุกรม (Bibliography)
รายการอ้างอิง (References) หรือบรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายการหนังสือ
วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิธีการที่ได้ข้อมูลมาเพื่อ
ประกอบการเขีย นวิทยานิพ นธ์ เพื่อแสดงมารยาททางวิช าการและเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น ในการ
ค้นคว้าต่อไป โดยให้อยู่ต่อจากส่วนเนื้อหาและก่อนภาคผนวก โดยพิมพ์คําว่า “บรรณานุกรม” หรือ
“รายการอ้างอิง” อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
3.2 ภาคผนวก (Appendix)
ภาคผนวก เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อช่ว ยเสริมความเข้าใจในเนื้อสาระ
ของวิทยานิพนธ์เ รื่อ งนั ้น ๆ มากยิ ่งขึ ้น อาจจะมีห รือ ไม่มีก็ได้ เช่น อภิธานศัพท์ รายการคําย่ อ
แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นต้น เป็นข้อมูลที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
แต่ไม่ได้อ้างอิงโดยตรง หน้าแรกของภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่ให้พิมพ์คําว่า “ภาคผนวก” อยู่กึ่งกลาง
หน้ากระดาษไม่ต้องพิมพ์เลขหน้าแต่นับหน้ารายละเอียดในภาคผนวกให้แสดงในหน้า ถัดไป ในกรณีที่มี
หลายภาคผนวกให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค...... หรือ Appendix A, Appendix
B…. ในวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ หากมีความจําเป็นอาจแบ่งย่อยเป็นภาคผนวก ก1 ภาคผนวก ก2….
อีกได้ โดยแต่ละภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่
3.3 ประวัติผู้เขียน (Curriculum Vitae)
การเขียนประวัติให้เขียนประวัติการศึกษาและการทํางาน มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า
ประกอบด้วยข้อความต่าง ๆ ตามลําดับ ดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล โดยมีคํานําหน้า ได้แก่ นาย นางสาว นาง แต่ถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์
ราชทินนาม สมณศักดิ์ ก็ให้ใส่ไว้ด้วย
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ขั้นปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่าขึ้นไป สถานศึกษาและปีการ
ศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
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3. ตําแหน่งและสถานที่ทํางานปัจจุบัน
4. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานดีเด่นและรางวัลทางวิชาการ (ถ้ามี)
5. เกียรติประวัติ ทุนการศึกษาและทุนการวิจัย (เฉพาะที่สําคัญ)
4. รูปแบบและตัวอย่างการพิมพ์วิทยานิพนธ์
เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ห รือผู้ที่ต้องการเขียนงาน
ด้านวิชาการ สามารถใช้เป็นแนวทางในการการเขียนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาอิสระและ
โครงงานในรู ปแบบที่ มหาวิทยาลั ยวลัยลั กษณ์กํา หนดให้ ใช้ จึงได้ นําเสนอรูป แบบและตั วอย่ างของ
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงงาน และการศึกษาอิสระของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้
1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1 (ภาษาอังกฤษ)
2. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1 (ภาษาไทย)
3. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 2 (ภาษาอังกฤษ)
4. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 2 (ภาษาไทย)
5. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1
6. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2
7. สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ข
8. โครงงานระดับปริญญาโท แผน ข
9. การศึกษาอิสระระดับปริญญาโท แผน ข
โดยจะแสดงรูปแบบและตัวอย่างประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะของส่วนประกอบดังนี้
1. ปกนอกและปกใน
2. สันปก
3. หน้าอนุมัติ
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ปกนอกและปกใน

1.5 นิ้ว

9

รูปแบบ ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก แบบ 1 (ภาษาอังกฤษ)

ระยะห่าง 1 บรรทัด

Thesis Title (English)
Times New Roman
14 จุด, ตัวหนา

Author (Name Surname)
Times New Roman
14 จุด, ตัวหนา

A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements
for the Degree of (Program Title)….………….…………….
Walailak University
ระยะห่าง 1 บรรทัด

Academic year

1.5 นิ้ว

10
ตัวอย่าง ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก แบบ 1 (ภาษาอังกฤษ)

Giant Magnetoimpedance Effect in Silicon Steels and
Electrodeposited Wires

Pongsakorn Jantaratana

A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Doctor of Philosophy Program in Physics
Walailak University
2006

1.5
11 นิ้ว

รูปแบบ ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก แบบ 1 (ภาษาไทย)

ระยะห่าง 1 บรรทัด

ชื่อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ระยะห่าง 1 บรรทัด

ชื่อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
TH SarabunPSK
20 จุด, ตัวหนา

ชื่อนักศึกษา (ชื่อ สกุล ภาษาไทย)
ชื่อนักศึกษา (ชื่อ สกุล ภาษาอังกฤษ)
TH SarabunPSK
18 จุด, ตัวหนา

วิทยานิพนธ์นี้สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
(ชื่อหลักสูตร)..........................................................................................
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TH SarabunPSK
18 จุด, ตัวหนา

A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements
for the Degree of (Program Title)….………………….
Walailak University
ระยะห่าง 1 บรรทัด

ปีการศึกษาที่จบ
1.5 นิ้ว

12

ตัวอย่าง ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก แบบ 1 (ภาษาไทย)

บทชาติพันธุ์วรรณนาชาวโรฮิงญาในบริบทสังคม การเมือง
และวัฒนธรรมไทย-เอเชีย
An Ethnography of the Rohingya in Thai-Asian
Socio-Politico-Cultural Context

ชุติมา สีดาเสถียร
Chutima Sidasathian

วิทยานิพนธ์นี้สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Doctor of Philosophy Program
in Asian Studies
Walailak University
2554

รูปแบบ ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก แบบ 2 (ภาษาอังกฤษ)

131.5 นิ้ว

ระยะห่าง 1 บรรทัด

Thesis Title (English)
Times New Roman
14 จุด, ตัวหนา

Author (Name Surname)
Times New Roman
14 จุด, ตัวหนา

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of (Program Title)….……………………………
Walailak University
ระยะห่าง 1 บรรทัด

Academic year

1.5 นิ้ว

14

ตัวอย่าง ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก แบบ 2 (ภาษาอังกฤษ)

Morphological Variation of Greater Brook Carp (Tor tambroides)
at Khao Nan and Khao Luang National Parks

Manit Pollar

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Doctor of Philosophy Program
in Computational Science
Walailak University
2008

1.5 นิ้ว

15

รูปแบบ ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก แบบ 2 (ภาษาไทย)

ระยะห่าง 1 บรรทัด

ชื่อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ระยะห่าง 1 บรรทัด

ชื่อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อนักศึกษา (ชื่อ สกุล ภาษาไทย)
ชื่อนักศึกษา (ชื่อ สกุล ภาษาอังกฤษ)

TH SarabunPSK
20 จุด, ตัวหนา

TH SarabunPSK

18 จุด, ตัวหนา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
(ชื่อหลักสูตร)..........................................................................................
TH SarabunPSK
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18 จุด, ตัวหนา

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of (Program Title)….………………….
Walailak University
ระยะห่าง 1 บรรทัด

ปีการศึกษาที่จบ
1.5 นิ้ว

16

ตัวอย่าง ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก แบบ 2 (ภาษาไทย)

อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและสังกะสีต่อการเจริญเติบโต การสังเคราะห์แสง
ผลผลิต และคุณภาพของส้มโอพันธุ์ขาวทองดี
(Citrus maxima (Burm.) Merr.)
Effects of Nitrogen and Zinc on Growth, Photosynthesis,
Yield and Quality of Pummelo cv. Kao-thongdee
(Citrus maxima (Burm.) Merr.)
บุญชนะ วงศ์ชนะ
Boonchana Wongchana
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Doctor of Philosophy Program
in Agricultural Science
Walailak University
2553

1.5
17 นิ้ว

รูปแบบ ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1

ระยะห่าง 1 บรรทัด

ชื่อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ระยะห่าง 1 บรรทัด

ชื่อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
TH SarabunPSK
20 จุด, ตัวหนา

ชื่อนักศึกษา (ชื่อ สกุล ภาษาไทย)
ชื่อนักศึกษา (ชื่อ สกุล ภาษาอังกฤษ)
TH SarabunPSK
18 จุด, ตัวหนา

วิทยานิพนธ์นี้สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
(ชื่อหลักสูตร)..........................................................................................
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TH SarabunPSK
18 จุด, ตัวหนา

A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements
for the Degree of (Program Title)….………………….
Walailak University
ระยะห่าง 1 บรรทัด

ปีการศึกษาที่จบ
1.5 นิ้ว

18

ตัวอย่าง ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1

ศึกษาการใช้ประโยชน์ได้ของเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ํามันอบแห้งไขมันเต็ม
ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระทง
Study on Utilization of Dried Full Fat Palm Kernel
on Performance and Carcass Quality in Broiler
ชมัยพร สิทธิเกษมกิจ
Chamaiporn Sittikasamkit

วิทยานิพนธ์นี้สําหรับการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science Program
in Agricultural Science
Walailak University
2551

1.5 นิ้ว

19

รูปแบบ ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2

ระยะห่าง 1 บรรทัด

ชื่อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ระยะห่าง 1 บรรทัด

ชื่อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อนักศึกษา (ชื่อ สกุล ภาษาไทย)
ชื่อนักศึกษา (ชื่อ สกุล ภาษาอังกฤษ)

TH SarabunPSK
20 จุด, ตัวหนา

TH SarabunPSK

18 จุด, ตัวหนา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
(ชื่อหลักสูตร)..........................................................................................
TH SarabunPSK
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18 จุด, ตัวหนา

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of (Program Title)….………………….
Walailak University
ระยะห่าง 1 บรรทัด

ปีการศึกษาที่จบ
1.5 นิ้ว

20

ตัวอย่าง ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2

การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Diabetes Risk Factor Assessment and Intervention
for Prevention in Walailak University Personnel

เย็นฤดี แก้วพิทักษ์
Yenrudee Keawpituk

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science Program
in Biomedical Sciences
Walailak University
2551

1.521
นิ้ว

รูปแบบ ปกนอกและปกในสารนิพนธ์ ระดับปริญญาโท แผน ข
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ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
........................(ชื่อหลักสูตร)........................
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ตัวอย่าง หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 2
หรือระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 (ภาษาไทย)

ชื่อวิทยานิพนธ์ การผลิต Chaetoceros gracilis ความหนาแน่นสูงในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้สําหรับ
อนุบาลลูกกุ้งทะเล
ผู้เขียน
พรพิมล พิมลรัตน์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การเกษตร

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการสอบ

..................................................ประธานกรรมการ ................................................ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร ดิเรกบุษราคม)
(ดร. พุทธ ส่องแสงจินดา)
................................................................กรรมการ .............................................................กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร ดิเรกบุษราคม)
................................................................กรรมการ ..............................................................กรรมการ
(ดร. สรวิศ เผ่าทองสุข)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์)
..............................................................กรรมการ
(ดร. สรวิศ เผ่าทองสุข)
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์นี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การเกษตร
.................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงค์ โชติพันธุ์)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

รูปแบบ หน้าอนุมัติสารนิพนธ์ ระดับปริญญาโท แผน ข
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ชื่อสารนิพนธ์ ...................................................................................................................................
ผู้เขียน
.....................................................................................................................................
สาขาวิชา
.....................................................................................................................................

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการสอบ

..................................................ประธานกรรมการ ................................................ประธานกรรมการ
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
................................................................กรรมการ ..............................................................กรรมการ
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
................................................................กรรมการ ..............................................................กรรมการ
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
................................................................กรรมการ ..............................................................กรรมการ
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําหลักสูตร.............(ชื่อหลักสูตร)......................................
สํานักวิชา......................................... มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนุมัติให้นับสารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตร...................(ชื่อหลักสูตร)................................
.....................................................
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อและชื่อสกุล)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
.......................(ชื่อหลักสูตร)............................
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ชื่อสารนิพนธ์
ผู้เขียน
สาขาวิชา

ตัวอย่าง หน้าอนุมัติสารนิพนธ์ ระดับปริญญาโท แผน ข
การจัดการอาการปวดประจําเดือนในสตรีวัยรุ่นในโรงเรียนบ้านเขาเฒ่า ตําบล
บางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
แสงสุรีย์ ประกอบธัญ
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการสอบ

………………..………………....………. ประธานกรรมการ ..............……………………..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.หญิง ดร.ทัศน์ศรี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา หนูนิล)
เสมียนเพชร ร.น.)
...................................………………………… กรรมการ ...............…...........…………...………… กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกําจร กุศล)
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ น.อ.หญิง ดร.ทัศน์ศรี
เสมียนเพชร ร.น.)
.................………………………….……… กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกําจร กุศล)

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนุมัติให้นับสารนิพนธ์นี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
…………………..…………………….………………..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลา ตันตโยทัย)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

รูปแบบ หน้าอนุมัตโิ ครงงาน ระดับปริญญาโท แผน ข
ชื่อโครงงาน
ผู้เขียน
สาขาวิชา
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..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
…………...................................................................................................................

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการสอบ

..................................................ประธานกรรมการ ..................................................ประธานกรรมการ
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
................................................................กรรมการ ........................................................กรรมการ
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
........................................................กรรมการ
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)

................................................................กรรมการ
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)

................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําหลักสูตร........(ชื่อหลักสูตร)......................................
สํานักวิชา......................................... มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนุมัติให้นับโครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตร..............(ชื่อหลักสูตร).........................
.....................................................
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อและชื่อสกุล)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
............................(ชื่อหลักสูตร)..............................
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ตัวอย่าง หน้าอนุมัตโิ ครงงาน ระดับปริญญาโท แผน ข

ชื่อโครงงาน โครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในของสํานักงานประกันสังคม
ผู้เขียน
วริษฐ์ สิงขรรัตน์
สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการสอบ

..................................................ประธานกรรมการ ..................................................ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์)
................................................................กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ อุตมากร)
................................................................กรรมการ
(อาจารย์นพปฎล คงสมบัติ)
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนุมัติให้นับโครงงานนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
......................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ เป็นตัวอย่างของนักศึกษาที่เข้าศึกษาภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2543 กําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้

รูปแบบ หน้าอนุมัติการศึกษาอิสระ ระดับปริญญาโท แผน ข
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ชื่อการศึกษาอิสระ .............................................................................................................................
ผู้เขียน
.............................................................................................................................
สาขาวิชา
.............................................................................................................................

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการสอบ

..................................................ประธานกรรมการ ..................................................ประธานกรรมการ
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร................(ชื่อหลักสูตร)..........................................
สํานักวิชา................................... มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนุมัติให้นับการศึกษาอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตร.........(ชื่อหลักสูตร).........................
.....................................................
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อและชื่อสกุล)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
.....................(ชื่อหลักสูตร).............................

42

ตัวอย่าง หน้าอนุมัติการศึกษาอิสระ ระดับปริญญาโท แผน ข

ชื่อการศึกษาอิสระ ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการด้านฝาก ถอนเงินฝากประเภทเผื่อเรียก
ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้เขียน
นวรัตน์ เอียดคง
สาขาวิชา
การจัดการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการสอบ

.................................................ประธานกรรมการ ..................................................ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง)
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ
(อาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ)
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สํา นั กวิ ชาการจัด การ มหาวิทยาลั ยวลั ย ลั กษณ์ อนุ มัติให้นั บ การศึ กษาอิส ระนี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
การศึกษาตามหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

…………..…………………………..
(อาจารย์สุวัจนา เพ็งจันทร์)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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ตัวอย่าง บทคัดย่อภาษาไทย
ชื่อวิทยานิพนธ์
ผู้เขียน
สาขาวิชา
ปีการศึกษา

การผลิต Chaetoceros gracilis ความหนาแน่นสูงในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้
สําหรับอนุบาลลูกกุ้งทะเล
พรพิมล พิมลรัตน์
วิทยาศาสตร์การเกษตร
TH SarabunPSK
2552
20 จุด, ตัวหนา

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิต Chaetoceros gracilis ในห้องปฏิบัติการ แบ่ง
การทดลองออกเป็น 5 การทดลองดังนี้ การทดลองที่ 1 ศึกษาสูตรอาหารพื้นฐาน 4 สูตร (Guillard f/2
Guillard f/2 สูตรปรับปรุง (สูตร f/2 m ) สูตรอาหารทางการค้า A และB) ที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง
C. gracilis เพื่อใช้ในการศึกษาลําดับถัดไป พบว่า สูตร f/2 m ทําให้ C. gracilis มีการเติบโต และให้
ปริ มาณโปรตี นสู งที่ สุ ด (P<0.05) การทดลองที่ 2 ศึ กษาความเข้ มข้ นที่ เ หมาะสมของ โซเดี ย มไบ
คาร์บอเนต (00.05 0.5 และ 5 กรัมต่อลิตร) ต่อ C. gracilis ปริมาณโซเดียมไบคาร์บอเนตที่เหมาะสมคือ
0.05 กรัมต่อลิตร เพราะ C. gracilis ที่ผลิตได้มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตและไขมันรวมสูงที่สุด (P<0.05)
การทดลองที่ 3 ทดลองศึกษาแหล่งไนโตรเจนที่เหมาะสม (ไนเตรท แอมโมเนียมซัลเฟต แอมโมเนียคลอ
ไรด์ และยูเรีย) ต่อการผลิต C. gracilis พบว่ายูเรียเป็นแหล่งไนโตรเจนที่ทําให้ C. gracilis มีการเติบโต
มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต และไขมันรวม สูงที่สุด (P<0.05) การทดลองที่ 4 ศึกษาการเติมสารอาหาร
(ฟอสฟอรัส ซิลิเกต และยูเรีย) ร่วมกับระยะเวลาการเติมสารอาหารหลังการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 24
และ 36 ชั่วโมง ที่เหมาะสมต่อการเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของ C. gracilis การเติมธาตุ
อาหารฟอสเฟต ซิลิเกต และยูเรียเพิ่มที่ความเข้มข้นเท่ากับสูตร f/2 m หลังจากการเพาะเลี้ยงผ่านไป 24
ชั่วโมง ทําให้ C. gracilis มีความหนาแน่นเซลล์ (12.29 x 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร) และปริมาณไขมันรวม
สูง(P<0.05) การทดลองสุดท้ายศึกษาการใช้ C. gracilis ที่เพาะเลี้ยงตามสภาวะที่ได้จากการศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการข้างต้นเปรียบเทียบกับ C. gracilis และ Skeletonema costatum ที่เพาะเลี้ยงนอก
ห้องปฎิบัติการ สําหรับอนุบาลลูกกุ้งกุลาดําวัยอ่อนตั้งแต่ระยะนอเพลียสถึงระยะโพสลาวา 5 การใช้ C.
gracilis ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการทําให้ลูกกุ้งมีอัตราการรอดตายสูงสุด (P<0.05) และมีอัตราการ
เจริญสูงสุด
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Abstract
This study had the main objective to study factors affecting the productivity of
Chaetoceros gracilis under laboratory conditions, divided into five experimental trials
as follows. Experiment I determined four culture media (Guillard f/2, modified Guillard
f/2 (f/2 m), commercial media A and B) for further studies. Modified Guillard f/2 was
the best culture medium (P<0.05). Experiment II aimed to study the appropriate
concentration of sodium bicarbonate (0 0.05, 0.5 and 5 gL-1) for culturing C. gracilis.
The appropriate concentration was 0.05 gL-1, giving the highest production of
carbohydrate and total fat contents of C. gracilis (P <0.05). Experiment III tested four
nitrogen sources (nitrate, ammonium sulfate, ammonium chloride and urea) for
increasing the production of C. gracilis. Urea provided the highest growth rate,
carbohydrate and total fat contents of C. gracilis (P <0.05). Experiment IV studied
suitable supplementation nutrients (phosphorus, silicate and urea) combining with
time intervals (12, 24 and 36 hr) after the beginning of the experiment, for optimal
growth and biochemical compositions of C. gracilis. Addition of the nutrients at 24
hr, equaled to f/2 m, gave the highest cell density (12.29 x 106 cells ml-1) and fat
content of C. gracilis (P<0.05). The last trial was the application of C. gracilis, cultured
under previous optimal laboratory conditions (Experiment I-IV), compared with C.
gracilis and Skeletonema costatum, cultured under outdoor conditions, for improving
the biological attributes of Penaeus monodon larvae from nauplius to postlarval 5.
The laboratory culture application gave the highest survival rate (P <0.05) and the
maximum growth rate of the test shrimps.
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็จลงได้ด้วยการให้ความกรุณาช่วยเหลือของบุคคลจํานวนมาก ซึ่งผู้
วิจัยขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. อารง สุทธาศาสน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่ได้กรุณาให้ข้อคิด คําปรึกษา แนะนําต่าง ๆ ให้กําลังใจและอดทนรอคอยที่จะให้คําปรึกษาด้วยความ
เอื้ออาทรยิ่งตลอดมา และขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ กรรมการที่ปรึกษา
ร่วม ที่ได้กรุณาให้คําปรึกษาติดตามถามข่าวความคืบหน้าในการทําวิทยานิพนธ์จนสําเร็จลุล่วง
ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ผู้เกื้อกูลทั้งแนวคิด แนววิธีการศึกษา ตัว
แบบทางบุคลิกวิชาการให้ความรู้ความเข้าใจและทุนสนับสนุนการวิจัย (วิทยานิพนธ์) ระดับบัณฑิต ศึกษา
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชุดโครงการวิจัยภูมิปัญญาทักษิณจากวรรณกรรมและ
พฤติ ก รรม ซึ่ ง เป็ น ความกรุ ณ าที่ จ ะหาจากที่ อื่ น ได้ ย ากยิ่ ง ดร. เลิ ศชาย ศิ ริ ชั ย ประธานหลั กสู ต ร
วั ฒ นธรรมศึ ก ษาที่ กรุ ณ าให้ ความรู้ เอกสาร แนวคิ ด ติ ด ตามถามข่ า ว กํ า ลั ง ใจ รวมทั้ งคณาจารย์
หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สํานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกท่านที่ให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ด้วยความปรารถนาดีมาโดยตลอด
ขอกราบขอบพระคุณแม่ และขอบคุณทุก ๆ คนในครอบครัวที่คอยกระตุ้นเสริมแรงให้เกิด
กําลังใจที่จะมุมานะทํางานจนสําเร็จ
ขอขอบคุณอาจารย์สุรินทร์ สุวรรณรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนใคร ผู้ให้โอกาส เวลา
กําลังใจ และการแนะนําแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาจารย์สมชัย ขาวเขียวผู้ให้บริการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
ตลอดมา
สุดท้ายที่สําคัญมาก คือ ขอขอบคุณชาวบ้านในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาว
ไทยเชื้ อสายจี น ทุ ก ท่ า น กรุ ณ าให้ เ วลาครั้ งแล้ ว ครั้ งเล่ า อี กทั้ งการแนะนํ า เครื อ ข่ า ยของผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล
จนกระทั่งงานสําเร็จออกมาเป็นงานวิจัยฉบับนี้
อมรศักดิ์ รักษ์ทิพย์
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ตัวอย่าง สารบัญภาพ

สารบัญภาพ (ต่อ)

TH SarabunPSK

20 จุด, ตัวหนา

ภาพที่
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ตัวอย่าง ภาคผนวก
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20 จุด, ตัวหนา

ภาคผนวก
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20 จุด, ตัวหนา

ภาคผนวก ก
เว้นระยะ 1 บรรทัด

คู่มือการดูแลตนเองสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะซีด
TH SarabunPSK

18 จุด, ตัวหนา
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ตัวอย่าง ประวัติผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ

20 จุด, ตัวหนา

นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์

วุฒิการศึกษา
วุฒิ
ครุศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่สําเร็จการศึกษา
2547

ตําแหน่งและสถานที่ทํางาน
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานดีเด่นและรางวัลทางวิชาการ
สมคะเณ ภิรมย์รักษ์, พงศกร จันทรัตน์ และ ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล. (2549). แมกนีโตอิมพีแดนซ์ของ
เหล็กซิลิกอนที่เคลือบด้วยโคบอลต์. ใน รายงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (หน้า 205). กรุงเทพฯ: สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยฯ.
Piromrak, S., Jantaratana, P. and Sirisathitkul, C. (2007). Magnetic properties of cobaltcoated silicon steels prepared by electrodeposition. Walailak Journal of
Science and Technology, 4(1), 123-138.
ทุนการศึกษา
1. ทุนผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2548-2549
2. ทุนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปี 2544-2547

บทที่ 2
รูปแบบและการพิมพ์วิทยานิพนธ์
1. กระดาษที่ใช้พิมพ์
ใช้กระดาษสีขาว ไม่มีลายเส้นบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 หนา 80 แกรม ใช้แบบหน้าเดียว
หรือแบบ 2 หน้าก็ได้ รวมถึงชุดที่เป็นสําเนาด้วย
2. ตัวพิมพ์
ตั ว อั ก ษรที่ ใ ช้ พิ ม พ์ ต้ อ งเป็ น สี ดํ า คมชั ด ลั ก ษณะของตั ว พิ ม พ์ (font) ให้ ใ ช้ ตั ว พิ ม พ์
TH SarabunPSK ในการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แทรกในวิทยานิพนธ์ภาษาไทยก็ให้ใช้
ตัวพิมพ์เดียวกันตลอดเล่ม สําหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ กําหนดให้ใช้ตัวพิมพ์ Times New
Roman ยกเว้นการพิมพ์ในตารางหรือภาพประกอบต่าง ๆ อนุโลมให้ใช้ตัวพิมพ์ที่เล็กลงหรือย่อส่วน
เพื่อให้ภาพประกอบหรือตารางนั้น ๆ อยู่ในรูปแบบกระดาษที่กําหนดไว้
ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/โครงงาน/
สารนิพนธ์ (ปกนอกและปกใน)
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์
หัวข้อใหญ่/บทที่
หัวข้อรอง/ชื่อบท
หัวข้อข้าง
หัวข้อย่อย/เนื้อหา

ภาษาไทย
20 จุด

ภาษาอังกฤษ
14 จุด

รูปแบบ
(ตัวหนา)

18 จุด
20 จุด
20 จุด
16 จุด
16 จุด

14 จุด
14 จุด
14 จุด
12 จุด
12 จุด

(ตัวหนา)
(ตัวหนา)
(ตัวหนา)
(ตัวหนา)
(ตัวธรรมดา)

3. การเว้นที่ว่างขอบกระดาษ
ขอบบน 1.5 นิ้ว สําหรับหน้าทั่วไป และเว้น 2 นิ้ว สําหรับบทใหม่
ขอบล่าง 1 นิ้ว
ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว
ขอบขวา 1 นิ้ว
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ข้อควรระวังในการพิมพ์
ถ้า พิมพ์คํา สุด ท้ายไม่จบในบรรทัด นั้น ๆ ให้ยกคํา นั้น ไปพิมพ์ในบรรทัด ถัดไป ไม่ควรตัด
ส่วนท้ายของคําไปพิมพ์ในบรรทัดใหม่ เช่น นครศรีธรรมราช ไม่ให้แยกเป็น นคร-ศรีธรรมราช
4. การลําดับและการพิมพ์เลขหน้า
การลํา ดับเลขหน้า ที่เป็น ส่วนนํา วิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาไทย ให้ใช้ตั วเลขและมี วงเล็ บ
กํากับ เช่น (1) (2) … สําหรับวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้ใช้เลขโรมันตัว
เล็ก เช่น i ii iii … โดยเริ่มนับตั้งแต่บทคัดย่อเป็นหน้าแรก และนับทุก ๆ หน้าต่อไปจนถึงหน้า
สุดท้ายของส่วนนํา ยกเว้นหน้าบทคัดย่อหน้าแรกไม่ระบุเลขหน้า
การพิมพ์เลขหน้าให้พิมพ์ไว้ที่มุมขวามือของกระดาษ โดยห่างจากริมกระดาษส่วนบนและ
ขอบขวามือด้านละ 1 นิ้ว
หน้าที่เป็น ส่วนเนื้อหา ให้ลําดับหน้าเริ่มโดยใช้เลขอารบิกตามลําดับตั้งแต่หน้าแรกจนจบหน้า
สุดท้าย ยกเว้นหน้าที่มีชื่อบท ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่ให้นับรวมจํานวนหน้าไปด้วย
ส่ ว นหน้ า ที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบท้ า ยเรื่ อ ง หน้ า แรกของบรรณานุ ก รม หน้ า แรกของ
ภาคผนวก ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่ให้นับรวมจํานวนหน้าไปด้วย
5. การเว้นระยะระหว่างบรรทัด
การเว้นระยะระหว่างบรรทัดในการพิมพ์ภาษาไทยให้ใช้ระยะ 1 บรรทัด สําหรับวิทยานิพนธ์
ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ระยะบรรทัดเป็น 1.5 บรรทัด
การเว้นระยะระหว่างหัวข้อใหญ่กับหัวข้อรอง หรือระหว่างหัวข้อรองกับข้อความที่ตามมา
และระหว่างด้านบนและด้า นล่า งของตารางกับ เนื้อความวิทยานิพนธ์ (กรณีตารางหรือภาพอยู่ใน
หน้าเดียวกับเนื้อความวิทยานิพนธ์) ให้เว้นระยะ 1 บรรทัด
6. การย่อหน้า
การย่อหน้าให้เว้นระยะ 5 ถึง 7 ตัวอักษร หรือ 1 tab key จากขอบที่เว้นไว้แล้ว ทั้งนี้การ
ย่อหน้าจะต้องใช้ให้เหมือนกันตลอดทั้งเล่ม
7. การแบ่งบท หัวข้อและการเรียงลําดับ
การแบ่งบทและหัวข้อในบท เมื่อเริ่มบทใหม่จะต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ และมีเลขประจําบท ให้
พิ ม พ์ คํ า ว่ า “บทที่ ” ไว้ กึ่ ง กลางตอนบนสุ ด ของหน้ า กระดาษ ส่ ว น “ชื่ อ บท”ให้ พิ ม พ์ ไ ว้ กึ่ ง กลาง
หน้ากระดาษเช่นกัน โดยเว้นบรรทัดจากคําว่าบทที่ 1 บรรทัด หากชื่อบทยาวเกิน 1 บรรทัดให้แบ่ง
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คําหรือประโยคลงมาบรรทัดถัดไปตามความเหมาะสม โดยพิมพ์เรียงลงมาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหัว
กลั บ และไม่ ต้ อ งขี ด เส้ น ใต้ ชื่ อ บท วิ ท ยานิ พ นธ์ ภ าษาไทย เลขประจํ า บทจะใช้ เ ลขอารบิ ก ส่ ว น
วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศใช้เลขโรมันเล็ก
สํา หรับ ภาษาอัง กฤษ ชื่อ บทให้พิม พ์ด้ว ยตัว อัก ษรพิม พ์ใ หญ่ ส่ว นหัว ข้อ สํา คัญ ๆ เช่น
หัวข้อรองและหัวข้อข้าง ให้พิมพ์อักษรตัวแรกของคําแรกและของทุก ๆ คําด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
เสมอ ยกเว้น บุพบท สัณธาน และคํานําหน้านาม ไม่ต้องพิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ แต่ในกรณีที่
บุพบท สัณธาน และคํานําหน้านามนั้นเป็นคําขึ้นต้นของหัวข้อ ก็ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
หัวข้อเรื่องในการเขียนวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง หัวข้อข้างและ
หัวข้อย่อยให้พิมพ์ตามลําดับ ดังนี้
1) หัวข้อใหญ่ คือ หัวข้อสําคัญในแต่ละบท ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ ไม่ขีด
เส้นใต้ พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา เช่น คํานํา สารบัญ บทที่ เป็นต้น
2) หัวข้อรอง ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา เช่น ชื่อบท เป็นต้น
3) หัวข้อข้าง ให้พิมพ์ริมซ้ายมือสุดของกระดาษ เว้นขอบกระดาษไว้ตามระเบียบใช้
ตัวอักษรหนา
4) หัวข้อย่อย ให้พิมพ์ในระดับย่อหน้า ใช้ตัวอักษรแบบตัวพิมพ์ธรรมดา การพิมพ์
หัวข้อย่อย อาจใช้ตัวอักษรกํากับสลับกับตัวเลข หรือตัวเลขอย่างเดียวก็ได้ตามตัวอย่างในเล่มนี้ และ
ในกรณีที่เนื้อหาไม่จบในหนึ่งบรรทัด การขึ้นบรรทัดใหม่ต้องให้ตัวอักษรตัวแรกชิดซ้ายขอบกระดาษ
หรือตรงกับหัวข้อย่อยนั้น เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดทั้งเล่ม
เมื่อมีการให้หัวข้อในระดับใด หัวข้อระดับนั้นต้องมี 2 หัวข้อเป็นอย่างน้อยให้เริ่มจากชื่อบท
มาก่อน เมื่อมีความจําเป็นจึงแบ่งเป็นหัวข้อย่อย ๆ ไปอีกตามลําดับ
การขึ้นหัวข้อใหม่ ถ้ามีที่ว่างสําหรับพิมพ์ข้อความต่อไปได้ไม่เกิน 2 บรรทัดแล้ว ให้ขึ้นหัวข้อ
ใหม่ในหน้าถัดไป
8. การพิมพ์ตาราง
8.1 ลําดับที่และชื่อตาราง
1) ลําดับที่หรือเลขหมายประจําตาราง เป็นส่วนที่แสดงลําดับของตารางให้ใส่คําว่า
“ตารางที่” ตามด้วยเลขลําดับที่ของตารางไว้ริมซ้ายมือสุดของกระดาษ โดยคําว่า “ตารางที่” และ
เลขลําดับที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา และเว้นขอบกระดาษไว้ตามระเบียบ โดยแยกตามบท สําหรับ
วิทยานิพนธ์ที่มีจํานวนตารางไม่มากนัก อาจใช้วิธีลําดับเลขตารางโดยไม่แยกแต่ละบทก็ได้ ในกรณีนี้
ก็จะไม่มีเลขลําดับที่บทอยู่ด้วย มีแต่เฉพาะเลขลําดับที่ตารางเท่านั้น
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2) ชื่อตาราง ให้พิมพ์ต่อจากเลขลําดับที่ของตารางโดยเว้น 2 ตัวอักษร โดยใช้ตัวอักษร
ธรรมดา กรณีชื่อตารางยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดที่สองให้ตรงกับตัว
แรกของชื่อตาราง หากมีคําอธิบายที่ต้องการบ่งรายละเอียดให้ชัดเจน ให้นํารายละเอียดไปใส่ไว้ใน
หมายเหตุท้ายตาราง ชื่อตารางให้ใช้ภาษาเดียวกับภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
3) ตารางที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ให้ลงแหล่งอ้างอิงที่มาของตารางตามวิธีการเขียนการ
อ้า งอิ งและการเขี ย นรายการบรรณานุ กรม โดยใช้ คํา ว่ า “ที่ มา” ให้ เ ป็ นอั กษรตัว หนา ตามด้ ว ย
เครื่องหมายทวิภาค ( : ) โดยเว้น 1 ระยะ สําหรับเอกสารภาษาไทย และใช้คําว่า “source” สําหรับ
เอกสารภาษาต่างประเทศ ตามด้วยการอ้างอิงตามระบบที่กําหนด ภายในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) เช่น
ที่มา : (ข้อความที่อ้างอิง) source : (citation) และให้พิมพ์ไว้ใต้ตารางในตําแหน่งริมซ้ายมือสุดของ
กระดาษ
8.2 ขนาดของตาราง
1) ตารางต้องมีเลขลําดับที่ ชื่อตาราง หัวข้อตาราง หมายเหตุและที่มาของตารางโดย
ปกติให้พิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกันทั้งหมด และภายในบริเวณขอบกระดาษที่กําหนด
2) ตารางที่มีความยาวเกินกว่า 1 หน้า ให้พิมพ์ต่อในหน้าถัดไป โดยจะต้องมีข้อความ
ในตารางอย่างน้อย 2 บรรทัด ให้พิมพ์คําว่า ตารางที่ ตามด้วยเลขลําดับที่ของตาราง ให้เป็นอักษร
ตัวหนา แล้วต่อด้วยคําว่า “(ต่อ)” หรือ “(Continued)” หรือ “(Cont’d)” เช่น ตารางที่ 1 (ต่อ)
Table 1 (Cont’d) เป็นต้น
3) ตารางที่มีความกว้างจนไม่สามารถพิมพ์ในหน้ากระดาษเดียวได้ ให้พิมพ์ตามแนวขวาง
ของหน้ากระดาษ โดยหันหัวตารางเข้าสันปกหรืออาจย่อส่วนให้เล็กลงได้ตามความจําเป็น แต่ไม่ควรเล็ก
เกินกว่า 15 ตัวอักษรต่อนิ้ว หากไม่สามารถทําได้ให้แบ่งตารางออกเป็นส่วน ๆ
4) ให้จัดวางตารางตามความเหมาะสมสวยงามของหน้ากระดาษ กรณีตารางอยู่ในหน้า
เดียวกับเนื้อหาวิทยานิพนธ์ ให้เว้นระยะบรรทัดระหว่างด้านบนและด้านล่างของตารางกับเนื้อหา
วิทยานิพนธ์ 1 บรรทัด
5) ตารางในส่วนภาคผนวก ให้ใช้รูปแบบเดียวกับตารางในส่วนเนื้อหา แต่ให้ใส่ลําดับที่
แยกตามภาคผนวกย่อย หากไม่มีภาคผนวกย่อยให้พิมพ์คําว่า ตารางผนวกที่ พร้อมด้วยลําดับที่ของ
ตาราง เช่น
ตารางผนวกที่ 1
ในภาคผนวก
ตารางผนวกที่ ก1 ก2 … ก10
ในภาคผนวก ก
ตารางผนวกที่ ก.1 ก.2 ...ก.10
ในภาคผนวก ก
Appendix Table A1 A2 … A10 ใน Appendix A
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6) การอ้างถึงตาราง หากในเนื้อเรื่องมีการอ้างถึงตารางใด ก็ให้อ้างถึงเลขกํากับตารางนั้น
ด้วยทุกครั้ง
8.3 ข้อความ
1) พิ มพ์ ข้อความแยกตามหั วข้ อตารางให้ ชั ดเจน ใช้ ภาษาเดี ยวกั นกั บภาษาที่ ใช้ เขี ยน
วิทยานิพนธ์และที่มาของตาราง
2) หมายเหตุของตาราง (ถ้ามี) ให้อยู่ก่อนที่มาของตาราง
9. การพิมพ์ภาพประกอบ
ภาพประกอบ เช่น แผนภูมิ แผนที่ ภาพถ่าย ภาพวาด กราฟ เป็นต้น
9.1 ลําดับที่และคําบรรยาย
1) ให้มีเลขลําดับที่ของภาพเรียงตามลําดับ หลังคํา “ภาพที่” (หรือภาพผนวกที่ กรณี
จัดพิมพ์ไว้ในภาคผนวก) โดยใส่ไว้ด้านล่างของภาพ ปรับระยะตามความเหมาะสม
2) คําบรรยายหรือชื่อภาพ ให้พิมพ์ต่อจากลําดับที่ของภาพ โดยเว้น 2 ตัวอักษร กรณี
คําบรรยายยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดที่สองตรงกับตัวแรกของคํา
บรรยายบรรทัดแรก
3) คําบรรยายให้ใช้ภาษาเดียวกับที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
9.2 ขนาดของภาพ
1) จัดพิมพ์ทั้งตัวภาพและคําบรรยายอยู่ในหน้าเดียวกัน และภายในบริเวณขอบ
กระดาษที่กําหนด
2) กรณีตัวภาพมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะบรรจุภายในกรอบที่กําหนดให้ย่อส่วน ซึ่ง
อาจทําการย่อส่วนทั้งตัวภาพและคําบรรยายได้ แต่หากย่อส่วนแล้วคําบรรยายเล็กมากเกินไปให้ย่อส่วน
เฉพาะตัวภาพ ส่วนเลขหมายประจําภาพและคําบรรยายใช้ขนาดปกติ
3) กรณีที่ภาพมีหลายส่วนและไม่สามารถจะแสดงในหน้าเดียวกันได้ อาจแยกส่วนไว้หน้า
ถัดไปโดยมีลําดับที่ของภาพ และคําว่า (ต่อ) หรือ (Continued) หรือ (Cont’d) เช่น ภาพที่ 1 (ต่อ)
Figure 1 (Cont’d) เป็นต้น
4) ภาพในส่วนภาคผนวก ให้ใช้รูปแบบเดียวกับภาพในส่วนเนื้อหา แต่ให้ใส่ลําดับที่ของ
ภาพแยกตามภาคผนวกย่อย เช่นเดียวกับกรณีการพิมพ์ตาราง
5) ภาพที่จะแสดงในแนวขวางของกระดาษ ให้ส่วนบนของภาพอยู่ทางด้านสันปก และให้
พิมพ์เลขลําดับที่และคําบรรยายด้านล่างของภาพ
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6) กรณีไม่อาจใส่ลําดับและคําบรรยายภาพลงในหน้าเดียวกับภาพได้ ให้ใส่ไว้หน้า
ซ้ายมือ กรณีนี้ให้นับหน้าด้วยและไม่ให้มีการพิมพ์ในหน้าขวามือก่อนนั้น
7) ภาพที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ให้ลงแหล่งอ้างอิงที่มาของภาพเช่นเดียวกับตาราง โดย
พิมพ์ต่อจากคําบรรยายหรือชื่อภาพในบรรทัดถัดมา และอยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บ ( )
10. การพิมพ์ชื่อทางวิทยาศาสตร์
การพิมพ์ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ จุลชีพ พืช สัตว์ ให้ใช้ตามประมวลนาม
ศาสตร์สากล (International Code of Nomenclature) คือ ทําให้เด่นชัดแตกต่างจากตัวอักษร
หรือข้อความอื่น ๆ โดย ขีดเส้นใต้ หรือ พิมพ์ด้วยตัวเอน ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นไปตามการตั้งชื่อระบบ
ทวินาม (Binominal Nomenclature) คือ ประกอบด้วยคํา 2 คํา คําแรกเป็นชื่อ Genus (Generic
name) ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ คําหลังเป็น Specific epithet โดยพิมพ์เว้นวรรคห่างจากคําแรก
เล็กน้อย และขึ้นต้นด้วยอักษรตัวเล็ก ทั้งนี้อาจตามด้วย Infraspecific epithet หรือชื่อบุคคลตาม
ความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ตัวอย่าง
ก. จุลชีพ เช่น Escherichia coli, Bacillus subtills
ข. พืช เช่น Oryza sativa L., Zea mays L.
ค. สัตว์ เช่น Crassostrea commercialis Iredal & Routhly
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ตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
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ตัวอย่างการเว้นขอบกระดาษ
ตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อ
ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง
ตัวอย่างการพิมพ์ภาพประกอบ
ตัวอย่างการพิมพ์ตัวย่อและสัญลักษณ์
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รูปแบบ การเว้นขอบกระดาษในการพิมพ์หน้าปกติ
1.5 นิ้ว

เลขหน้า

1 นิ้ว
1 นิ้ว

1 นิ้ว

1.5 นิ้ว

เส้นกลางหน้า


หัวข้อใหญ่กลางหน้ากระดาษ
หัวข้อรองกลางหน้ากระดาษ

1 นิ้ว
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รูปแบบ การพิมพ์หัวข้อแบบไม่มีตัวเลข (ภาษาไทย)
เว้นจากขอบ 2 นิ้ว

หัวข้อใหญ่

20 จุด, ตัวหนา
ระยะห่าง 1 บรรทัด

หัวข้อรอง
ระยะห่าง 1 บรรทัด

ข้อความ…………………………………..…………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หัวข้อข้าง
16 จุด, ตัวหนา
ข้อความ…………………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16 จุด, ตัวธรรมดา

หัวข้อย่อย ข้อความ …………………………………………….………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อความ ……………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
หัวข้อข้าง
ข้อความ ………………………………………………..…………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หัวข้อย่อย ข้อความ ………………………………………………………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

เว้นจากขอบ 2 นิ้ว

รูปแบบ การพิมพ์หัวข้อแบบมีตัวเลขกํากับ (ภาษาไทย แบบที่ 1)
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หัวข้อใหญ่

20 จุด, ตัวหนา
ระยะห่าง 1 บรรทัด

หัวข้อรอง
ระยะห่าง 1 บรรทัด

ข้อความ………..…………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………..………………………………………………………………
16 จุด, ตัวหนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หัวข้อข้าง
ข้อความ …………..……………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16 จุด, ตัวธรรมดา
1.1 หัวข้อย่อย ข้อความ ………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อความ………………...........…………………….…………………………………….………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.1.1 หัวข้อย่อย ข้อความ ……………..….……………….………………………………….….….
…………………………………………………………………………………………………………..…….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อความ ……………………………….…………….………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เว้นจากขอบ 2 นิ้ว
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รูปแบบ การพิมพ์หัวข้อแบบมีตัวเลขกํากับ (ภาษาไทย แบบที่ 2)

หัวข้อใหญ่

20 จุด, ตัวหนา
ระยะห่าง 1 บรรทัด

หัวข้อรอง
ระยะห่าง 1 บรรทัด

ข้อความ…………………..……………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หัวข้อข้าง
16 จุด, ตัวหนา
ข้อความ …………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………
16 จุด, ตัวธรรมดา
1.1 หัวข้อย่อย ข้อความ ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………….………………………………...
ข้อความ…………………….……………………………………………….…………….………………………..
…………………………….…..…………………………………………………….…………………………………
………………………………..….…………………………………………………….………………………………
1.1.1 หัวข้อย่อย ข้อความ ……………...........................……….….……………………….….….
……………………………..…………………………………………….………….……………………….
…..……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………
ข้อความ ……………………….……………………………………………………….…………….….
…….………………………………………………………………………………………….………………
.…………………………………………………………………………………….…………………………
.……………………………………………………………………………………….………………………
.……………………………………………………………………………………….………………………
.……………………………………………………………………………………….………………………
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รูปแบบ การพิมพ์หัวข้อแบบใช้ตัวเลขและตัวอักษรกํากับ (ภาษาไทย แบบที่ 1)
เว้นจากขอบ 2 นิ้ว

หัวข้อใหญ่

20 จุด, ตัวหนา

ระยะห่าง 1 บรรทัด

หัวข้อรอง
ระยะห่าง 1 บรรทัด

1. …………………………………………………………..……..………………………………………………………...
………….………………………………………………..…………………………………………………………………………………
1.1 ……………………..……………………………………………………..……………………………………..
…………………..………………………………………………………………………………..………………………………………..
1.1.1 ………………………….……..…………………………………..……………………………………
…………………..…………….……………………………………………………………………………………………………………
ก. ....….………………………………………………………………..……………………………..
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………..
1) .……………………………..…………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………..……..……………………………………….
2) ………...…………………………………………………..…………………………….….
………….…………..………………………………………………………………………………….…………………………………..
ข. .....……………………………………………………………………………………………..….
..………………………………………………………………………………………………….………….……………………………..
1) ……………..….……………………………….…..…………………………………..…..
…………………………………..………………………………………………………………….………………………………………
2) ………..…………………………………..…………………………………………………
………………………………….…….……………………………………………………………….………………..………………….
1.1.2 ……..…….………………..…………………………………………………..……………..………...
………………………...………………………………………………………………………….…………………………………….….
1.2 .….………….……………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………….……………………………..….
2. ……….………………………………………………………………………….…………………………………………
………….…………..………………………………………………………………………………….…………………………………..
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รูปแบบ การพิมพ์หัวข้อแบบใช้ตัวเลขและตัวอักษรกํากับ (ภาษาไทย แบบที่ 2)
เว้นจากขอบ 2 นิ้ว

หัวข้อใหญ่
ระยะห่าง 1 บรรทัด

หัวข้อรอง

20 จุด, ตัวหนา
ระยะห่าง 1 บรรทัด

1. ……………………………….………………..………………………………………………………......................
………………………………………………..……………………………….….………………………………………..
………………………………………………..……………………………..……………………………………………..
1.1 ………..………………..………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….……………….…………………………..….
1.1.1 ………………………….……..………………………………….…………………………..………..
…….……….…………………………………………………..………………………………………
ก. ….….…………………………………………………………………………………………..….
……..………………………………………………….……………………………………………
1) .…….………………………………………………..…..…………………………………….
….……………………………………….………….………………………………..……..…
2) ……...………………………………………………………..…………………………….….
….……………………………………………..……………………………………..……..…
ข. ..…………………..…………………………………………………………………………..….
..…………………………………………………..…..………….……………………………..
1) ………………….………………………….…..…..…………………………………..…..
……………………………………………..…………………………………………………
2) …………………………………………..…..………………………………………………
…….……………………………………………………………………..………………….
1.1.2 …………….………………..…………………………………..……………..……………..………...
.…………………………………………………………….………………………………………….….
1.2 .….………….……………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………..….
……………………………………………………………………………..…………………………………..….
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ก

รูปแบบ การพิมพ์หัวข้อแบบใช้ตัวเลขและตัวอักษรกํากับ (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 1)
เว้นจากขอบ 2 นิ้ว

หัวข้อใหญ่
ระยะห่าง 1 บรรทัด

หัวข้อรอง

20 จุด, ตัวหนา
ระยะห่าง 1 บรรทัด

1. ……………………………………………..……..…..……..………………………………………………………………
…………….……………..…………..…………….………………………………...……………………………………………..…….
1.1 …………………..………………………………......………………………………………………………….
……………………….………………….………………………………………….…………………………………………………..….
1.1.1 ...……..…………………………………..……………..…………………………………..…………
………………………………..……………………………………………………………………………………….………………..….
………………………………..…………………………………………………………………………………….…………………..….
a. ...…………………….…………………………………………………………………..……...
………………………………..………………………………………………………………………………….……………………..….
1) ….....…………………………………………..……………………………………..……
………………………………..……………………………………………………………………….………………………………..….
2) ……...……………………………………………………...………………………………
………………………………..……………………………………………………………………….………………………………..….
b. …..….....……..……………………….……………………………………………………….….
………………………………..……………………………………………………………….………………………………………..….
1) ..…………………………………..…………………………………………..……………
………………………………..…………………………………………………………………….…………………………………..….
2) …………..……………………………………………….……………………………..….
1.1.2 …………………………………………………………..……………………………………..………..
………………………………………………………………………………………..………….……………………………………..….
1.2 …………………...…...………………………………………..……………………………………………….
……………………….………………….……………………………………………………….……………………………………..….
………………………………..………………………………………………………………….……………………………………..….
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ก

รูปแบบ การพิมพ์หัวข้อแบบใช้ตัวเลขและตัวอักษรกํากับ (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 2)
เว้นจากขอบ 2 นิ้ว

หัวข้อใหญ่
ระยะห่าง 1 บรรทัด

หัวข้อรอง

20 จุด, ตัวหนา
ระยะห่าง 1 บรรทัด

1. ..……………………………………….…………..……..……………………………………………………………….
…………………..…………………………………………………………………..………………………………………..
1.1 ……….…………………………………………..…....………………………………………………………….
…….………………………………………………….………………………………………………………..….
1.1.1 ...………………………………....……………………..…………………………………..…………
………………………………..……….…………………………………………………………..….
a. ..……………………………………………….………………………………………..……...
………………………………………………….…………………………………………..….
1) ….....………………………………………..………………………………………..……
…….………………………………………………..………………………………………
2) ……...…………………………...…………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………….
b. …………...…………………………..……………………….……………………………..
…….………………………………………………………………..………………………….
1) ..……………………………………………………………..………………..……………
……………………………………………………………….………………..……………
2) ……………………………………………………………….........…………………………
…………………………………………………………..………..……………………………
1.1.2 ……………………………..……………………….……………………….……………………..………..
………………………………………..….……………………………….………………………………
2. ..…………………..……..……………………………………………………………..…………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………..….
2.1 ………………………....………………………………………………………………………………………….
…….………………….………………………………………………………………………………………..….

ตัวอย่าง การพิมพ์หัวข้อ


บทที่ 3
ระยะห่าง 1 บรรทัด
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เว้นจากขอบ 2 นิ้ว

20 จุด, ตัวหนา

การวิเคราะห์ระบบ
ระยะห่าง 1 บรรทัด
16 จุด, ตัวหนา
3.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา
…….................................................................................................................................................
ย่อหน้า 0.5"
......................................................................................................................................………......................
…...............................................................................................................……...............................
............................................................................................................................…......................................
3.1.1 การจัดองค์กร
ย่อหน้า
...……......................................................................................…..........................................
....................................................................................………………………….……............................................
ก. ผู้บริหารระดับต้น
……...........................................…..................................................…….................
.......................…………………….................................................................................................................
...............................................………………………......................................................................................
………………………..…………………………………………..………………………...…………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข. ผู้บริหารระดับกลาง
…...……...................…....................................................................…….................
......................................………………………...............................................................................................
3.1.2 กิจกรรมหลักและกระบวนการทํางาน
…….......…........................................................................................................................
ย่อหน้า
.......................................................................................................................................................….....
........................................................................................................................................................….....
...............................................………………………......................................................................................
………………………..…………………………………………..………………………...…………………………………..…………
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ตัวอย่าง การพิมพ์ตาราง

ตารางที่ 4.4 ค่าสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนําอิ่มตัว ( BS ),สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนําคงค้าง ( BR ) และค่า
แรงลบล้างแม่เหล็ก( H C )ของตัวอย่างเหล็กซิลิกอนที่เคลือบด้วยโคบอลต์ความหนาต่างกัน
ความหนาของฟิล์มโคบอลต์
(µ
µm)
0
11
20
34
45

BS

BR

HC

(kG)
15.2
18.9
20.0
21.5
22.4

(kG)
4.7
5.0
5.9
6.0
6.9

(Oe)
2.4
2.5
2.8
3.1
3.3
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ตารางที่ 4.6 แสดงโครงสร้างข้อมูลของระบบ
ชื่อแฟ้ม
ลําดับที่
1. comm_ques_detail
2.

comm_ques_master

3.

committee_decision

ข้อมูล
ตารางข้อมูลรายละเอียดคําถาม
ตารางข้อมูลคําถามหลัก

7.

ตารางข้อมูลการตอบแบบสอบถามของกรรมการ
กลาง
committee_decision_calculation ตารางข้อมูลการคํานวนค่าที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามสําหรับกรรมการกลาง
committee_schedule
ตารางกําหนดการการเข้าร่วมการจัดระดับฯ
ของกรรมการกลาง
committee_schedule_user
ตารางกรรมการกลางที่เข้าร่วมการจัดระดับฯ
ตามกําหนดการ
game_online
ตารางข้อมูลเกมออนไลน์

8.

game_owner

ตารางข้อมูลเจ้าของเกมออนไลน์

9.

game_owner_detail

ตารางข้อมูลบริษัทเจ้าของเกมออนไลน์

4.
5.
6.

10. game_schedule

ตารางกําหนดการเกมที่เข้าร่วมการจัดระดับฯ

11. game_vdo

ตารางข้อมูลวีดิโอของเกมออนไลน์

12. general_decision

14. manage_calculation

ตารางข้อมูลการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วม
การจัดระดับฯ
ตารางข้อมูลการคํานวนค่าที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามสําหรับผู้เข้าร่วมการจัดระดับฯ
ตารางการจัดการการคํานวน

15. rating_constraint

ตารางข้อมูลเงื่อนไขการเข้าร่วมการจัดระดับ

16. rating_result
17. User

ตารางข้อมูลระดับความเหมาะสมสําหรับเกม
ออนไลน์ที่จัดระดับฯ
ตารางข้อมูลผู้เข้าใช้งานแบบจําลองฯ

18. user_decision

ตารางข้อมูลเกมออนไลน์ที่เลือกจัดระดับฯ

13. general_decision_calculation
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ตัวอย่าง การพิมพ์ภาพประกอบ

ภาพที่ 4.2 การลากเส้นในแนวตามขวางและแนวดิ่งเพื่อหาขนาดเฉลี่ยของเกรน

71

ตัวอย่าง ตัวย่อและสัญลักษณ์

ตัวย่อและสัญลักษณ์

20 จุด, ตัวหนา

EDS
EMF
FCC
HCP
MI
SEM
TEM

=
=
=
=
=
=
=

Energy Dispersive Spectroscopy
Electromotive Force (แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํา)
Face Centered Cubic
Hexagonal Close-Pack
Magnetoimpedance (ปรากฏการณ์แมกนีโตอิมพีแดนซ์)
Scanning Electron Microscope (กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด)
Transmission Electron Microscope (กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน)

Α

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Area (พื้นที่)
Magnetic Induction (สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนํา)
Remanent Induction (สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนําคงค้าง)
Saturation Induction (สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนําอิ่มตัว)
Electric Field (สนามไฟฟ้า)
Young’s Modulus (ค่ามอดูลัสของยัง)
Faraday’s Constant (ค่าคงที่ของฟาราเดย์ 96,485 C/equiv)
Current Frequency (ความถี่ของกระแสไฟฟ้า)
Fundamental Resonant Frequency (ความถี่เรโซแนนซ์มูลฐาน)
Magnetic Field (สนามแม่เหล็ก H )
Coercivity (แรงลบล้างแม่เหล็ก)
Current (กระแสไฟฟ้า)
Bessel Function (ฟังก์ชันเบสเซล)

B

BR
BS
v
E
Es
F

f

f1
H
HC

I
J

บทที่ 3
หลักเกณฑ์การอ้างอิง
ในการจัดทําวิทยานิพนธ์ ผู้เขียนจําเป็นต้องนําข้อความ แนวคิด ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงจาก
เอกสารอื่น ๆ มาใช้ ดังนั้น จึงมีการอ้างอิงจากสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้ผู้อ่านทราบแหล่ง
ที่มาของสารสนเทศเหล่านั้นและเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของสารสนเทศนั้น การเขียนอ้างอิงในส่วน
เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ผู้เขียนต้องระบุแหล่งที่มาเมื่อมีการอ้างถึงสารสนเทศจากงานเขียนของผู้อื่นใน
รูปแบบที่อาจจะคัดลอกข้ อความใช้โดยตรงหรื ออาจจะอ้างถึ งโดยการสรุ ปเนื้อหาหรื อแนว ความคิ ด
วิธีการเขียนอ้างอิงมี 2 รูปแบบ คือ การเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text Citation) และการ
เขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Citation Footnote) สําหรับการเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาซึ่งเป็นที่
นิ ย มกั น มากในปั จ จุ บั น เป็ น การอ้ า งอิ ง แบบนามปี โ ดยอาศั ย หลั ก เกณฑ์ ข อง American
Psychological Association (APA) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 สําหรับวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ กําหนดให้ใช้การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาระบบนามปี โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของ
ระบบ APA Style และการอ้างอิงแบบเชิงอรรถบางประเภท
1. การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In -Text Citation) ระบบนามปี เป็นแบบแผนการอ้างอิง
โดยทั่วไป ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์และหรือเลขหน้าที่อ้างอิง (ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, และ/หรือ
เลขหน้า) ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) สําหรับการอ้างอิงสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือจะระบุเลขหน้าหรือไม่
นั้นมีหลักในการพิจารณาคือ หากมีการอ้างงานงานผู้อื่นโดยการสรุปเนื้อหาและแนวความคิดจาก
งานชิ้นนั้นทั้งเล่มจะไม่มีการระบุเลขหน้า แต่หากเป็นการคัดลอกข้อความหรือความหมายของผู้อื่นหรือ
นําเนื้อหาเพียงบางส่วนบางหน้า ไม่ใช้เนื้อหาจากทั้งเล่มมาเรียบเรียงเป็นสํานวนของตนเองใหม่ต้องมี
การระบุเลขหน้าด้วย แบบแผนการอ้างอิงจะมีการลักษณะการเขียนแตกต่างกันไปตามตําแหน่งของ
การอ้างอิง มีรูปแบบการเขียน ดังนี้
1.1 การระบุแทรกไว้ท้ายข้อความ จะใช้แบบแผนการอ้างอิงแทรกหลังของข้อความหรือ
แนวคิดที่นํามาอ้างอิง โดยใช้รูปแบบ (ผู้แต่ง, ปีพิมพ์, เลขหน้า) ดังตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเมืองญี่ปุ่นจะมีการพัฒนาการทางด้านรูปแบบและเนื้อหาที่แตกต่าง
ไปจากเดิม แต่ปัญหาบางประการของระบบการเมืองญี่ปุ่นก็ยังคงมีอยู่ (ศิริพร วัชชวัลคุ, 2549,
น. 80)
1.2 การระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหา ผู้เขียนต้องการอ้างชื่อผู้แต่งเอกสารมากกว่าเนื้อหาหรือให้
ความสําคัญกับผู้แต่งมากกว่าเนื้อหา จะใช้แบบแผนการอ้างอิงที่ระบุชื่อผู้แต่งไว้ในเนื้อหาหรือก่อน
เนื้อหา แล้วตามด้วยปีที่พิมพ์และเลขหน้าไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) และตามด้วยข้อความที่ต้องการ
อ้างอิง โดยใช้รูปแบบ ผู้แต่ง (ปีพิมพ์, เลขหน้า) ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ลานนา ดวงสิงห์ (2548, น. 12) กล่าวว่าสังคมสารสนเทศหรือสังคมแห่งข่าวสารเป็นสังคม
ที่มีการใช้สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ...

1.3 กรณีมีการระบุปีพิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว (ปีพิมพ์และผู้แต่งสามารถสลับที่กันได้)
ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อ้างอิงในวงเล็บเท่านั้น โดยใช้รูปแบบ ปีพิมพ์ ผู้แต่ง ......................(เลขหน้า)
ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ในปี 2548 ลานนา ดวงสิงห์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับสังคมสารสนเทศ ...............(น. 12)

ทั้งนี้ รายการที่ระบุควรเป็นรายการเดียวกับที่ปรากฏในบรรณานุกรมส่วนประกอบท้ายเรื่อง
ยกตัวอย่าง เช่น
ตัวอย่างรายการอ้างอิง หรือ บรรณานุกรม ส่วนประกอบท้ายเรื่อง
ลานนา ดวงสิงห์, ผู้แปล. (2549). Computer: เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมแห่งภูมิปัญญา.
กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดูเคชั่น อินโดไชน่า.
ศิริพร วัชชวัลคุ. (2549). ญี่ปุ่น: ประเทศที่กําลังเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์
จํากัด.
Dochartaigh, E. (2002). Internet use for studying. Retrieved from:
http://www.ddd.ac.th
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2. การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote Citation) ซึ่งในปัจจุบันการเขียนอ้างอิงแบบ
เชิงอรรถไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากเนื้อหาส่วนที่อ้างอิงและรายการอ้างอิงจะต้องอยู่ในหน้าเดียวกัน เมื่อ
มีการปรับแก้เนื้อหาจะเกิดความยุ่งยาก การเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
เชิงอรรถอ้างอิง เชิงอรรถโยง และเชิงอรรถเสริมความ ดังนี้
2.1 เชิงอรรถอ้างอิง (Reference footnote หรือ citation footnote) เป็นการระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงเนื้อหาส่วนนั้น ๆ ต้องเขียนรูปแบบและรายละเอียดของแหล่ง
อ้างอิงให้ถูกต้องตามประเภทของข้อมูลที่จะนํามาอ้างอิง โดยต้องเขียนให้อยู่ในหน้าเดียวกันกับเนื้อหา
ส่วนนั้น ๆ ซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยาก และต้องระมัดระวังในการเขียนอ้างอิงมาก ดังนั้นการเขียน
วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฉบับนี้ จะไม่แนะนําให้ใช้การเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
แต่ให้ใช้การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาแบบนามปีแทน
2.2 เชิงอรรถโยง (Cross - reference footnote) ใช้อ้างอิงในกรณีที่ต้องการโยงข้อความ
ที่ปรากฏในที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การเขียนสามารถระบุไว้ที่ส่วนล่างของหน้าเหมือนกับการเขียนเชิงอรรถ
อ้างอิง ผู้เขียนวิทยานิพนธ์สามารถประยุกต์ใช้การลงรายการแบบแทรกในเนื้อหา โดยใส่ข้อความโยง
แทนที่รายการอ้างอิงได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากในวงเล็บเดียวกันอาจจะมีทั้งการอ้างอิงและรายการโยง
ได้โดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ( ; )
2.3 เชิงอรรถเสริมความ (Content Note) จะทําในกรณีที่ผู้เขียนต้องการอธิบายราย
ละเอียดของคํา ข้อความหรือแนวคิดเพิ่มเติมคําอธิบายที่ปรากฏในเชิงอรรถนี้ผู้เขียนไม่ได้เขียนขึ้นเอง
แต่จะเป็นการอ้างมาจากที่อื่น การพิมพ์มักจะพิมพ์หน้าเดียวกับคําหรือข้อความที่ต้องการขยายความ
เพิ่มเติม โดยรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างของหน้ากระดาษและให้แยกจากเนื้อหา มีเส้นคั่นระหว่าง
เนื้อหาและเชิงอรรถ และพิมพ์เชิงอรรถใต้เส้นโดยให้บรรทัดสุดท้ายของเชิงอรรถอยู่ห่างจากขอบ
กระดาษด้านล่าง 1 นิ้ว
ในการพิมพ์เชิงอรรถ บรรทัดแรกให้ย่อหน้า 0.5 นิ้วแล้วจึงพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกหากรายการใด
ยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดต่อมาให้พิมพ์ชิดขอบแนวด้านซ้ายมือทุกบรรทัดจนจบรายการนั้น
การลงรายละเอียดเชิงอรรถใช้สัญลักษณ์ใช้ตัวเลขกํากับ เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาและส่วนที่ได้
อ้างอิง หากในหน้าหนึ่งมีการเสริมความมากกว่า 1 ครั้ง ให้เขียนหมายเลขเรียงลําดับการอ้างอิงด้วย
เช่น (1, 2, 3) เพื่อไม่ให้ผู้อ่านเกิดความสับสน เครื่องหมายหรือหมายเลขจะอยู่ในบรรทัดแรกของรายการ
เชิงอรรถแต่ละเชิงอรรถ
การเรียงลําดับของเชิงอรรถ ให้เริ่มใช้ตัวเลขกํากับที่เนื้อหาและที่เชิงอรรถให้ตรงกัน โดยเริ่ม
เชิงอรรถแรกของแต่ละหน้าด้วยเลข 1 เสมอ
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ตัวอย่างเชิงอรรถเสริมความ
ครั้นเพลาค่ําก็ให้ตกแต่งทัพเสร็จสรรพ แล้วประมาณเด็กนอนหลับพระยาเชลียงก็ยกโยธา
ทหารทั้งช้างม้าเข้าเมืองได้ ส่วนหมื่นหนองขวางนั้น เอาพระยาขี่ช้างตัวหนึ่งออกมากลางโยธาทหาร
ทั้งหลาย จึงถูกบรรดาโยธาทหารรุมเอาและจับตัวได้ ส่วนหมื่นคําคอนทัพเจ้าไกรกําแพงได้ช้างและ
ตัว หมื่น หนองขวางพร้อมเครื่องพก1 มาสํา รับ หนึ่ง เอามาให้เ จ้า ศรีวภักดี ท่านมอบเงิน ทองแก้ว
แหวนอันเป็นเครื่องพกนั้นแก่ภรรยาหมื่นดาวทองไว้ ด้านหมื่นคําคอนขาวเจ้าไกรกําแพงได้ช้างพลาย
มาให้แก่เจ้าศรีวภักดี ส่วนพระยาพฤทธิ์รณ2 เจ้าเมืองเอาดาบโล่ ขวานแหกออกไปรอดพ้นภัย

1

เครื่องพกเป็นคําโบราณ หมายถึง สิ่งที่พกพาบรรดาแก้วแหวนเงินทองของมีค่าที่ประดับหรือพกพาได้ ความหมาย
ของคํานําหน้าด้วย “เครื่อง” จะมีลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น เครื่องแต่งคือเครื่องสําหรับแต่งตัวทั้งปวง เครื่องหอ
หมายถึงสิ่งของที่ผัวเมียแรกอยู่ด้วยกันมีไว้ เช่น ที่นอนหมอนมุ้ง เครื่องใช้ในห้อง เป็นต้น
2
ในต้นฉบับเขียนไว้ว่า “พฤปรณ” สันนิษฐานว่าคนไทยสมัยต้นอยุธยาเอก หลักการเขียนจากภาษาเขมรเมื่อ
ถ่ายทอดภาษาสันสฤตมาใช้ โดยแปลงตัว “ห” ท้ายศัพท์เป็นสระ อะ เช่น คฤห เป็นคฤะ ส่วนไทยได้นํามาปรับใช้
โดยใส่ตัวสะกดตามสําเนียง และ “พฤทธิ์รณ” ซึ่งเท่ากับ “พฤปรณ”
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หลักการเขียนอัญประภาษ หรืออัญพจน์ (Quotations)
อัญประภาษหรืออัญพจน์ คือข้อความหรือคําพูดที่ผู้เขียนคัดลอกมาโดยตรงจากหนังสือหรือ
สิ่งพิมพ์ใด ๆ เพื่อใช้ประกอบเนื้อหาในวิทยานิพนธ์ ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขียนรายการอ้างอิง
ประกอบข้อความนั้นทันทีเพื่อเป็นการบอกถึงแหล่งที่มาของข้อความนั้น ๆ และเป็นการให้เกียรติแก่
ผู้เป็นเจ้าของความคิด การเขียนอัญประภาษในเนื้อหารายงาน มีหลักการเขียนดังนี้
1. อัญประภาษต้องเหมือนต้นฉบับเดิมทุกประการ กรณีที่เป็นความเรียงและมีความยาวไม่
เกิน 4 บรรทัดหรือเป็นร้อยกรองที่มีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้เขียนหรือพิมพ์ต่อจากข้อความใน
วิทยานิพนธ์ได้ โดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ และต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ ”) ไว้ด้วย เช่น
“.........................................”
ตัวอย่าง
กล่าวได้ว่า จีนเป็นชาติชั้นนําชาติหนึ่งในเรื่องของอาหาร ด้วยเหตุที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล มี
ความหลากหลายทางชี วภาพสู ง กั บภู มิ ปัญ ญาจากผู้ ค นหลายหลายเผ่ า พั นธุ์ ทํ า ให้ จีนได้ ชื่ อ ว่ า มี
วัฒนธรรมด้านอาหารยิ่งใหญ่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก กล่าวกันว่า “อาหารจีนทางภาคใต้ โดยเฉพาะใน
แถบมณฑลกวางตุ้งเป็นอาหารที่ดีที่สุดในโลก อาหารของผู้คนแถบที่กล่าวถึงนี้มีความหลากหลายใน
ด้า นคุณ ภาพและคุณ สมบัต ิท างด้า นโภชนาการโดยกํ า เนิด ตามธรรมชาติที่ม ิไ ด้ใ ช้ก ลไกทาง
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเข้าช่วยในการผลิต” (พิชัย วาสนาส่ง, 2544, น. 90)

2. กรณีต้องการเว้นข้อความที่คัดลอกมาบางส่วน ให้พิมพ์เครื่องหมายจุดสามครั้ง โดยพิมพ์
เว้นระยะห่างกัน 1 ตัวอักษรระหว่างจุด (...) แต่หากว่าต้องการจะพิมพ์เติมข้อความของผู้เขียน
วิทยานิพนธ์ลงไปในข้อความที่คัดลอกมาก็ให้ใช้เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] กํากับ เพื่อให้แตกต่างจาก
เครื่องหมายวงเล็บ ( ) ซึ่งอาจปรากฏในข้อความที่อ้างอิงหรือคัดลอกมาโดยตรงนั้น
ตัวอย่าง
. . . เรืองอุไร ศรีนิลทา (2535, น. 70) ได้กล่าวถึงจรรยาบรรณในการวิจัยของนักวิจัยไว้ดังนี้ .....

3. กรณีข้อความเกินกว่า 40 หรือประมาณ 3 บรรทัด ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประภาษ
กํากับ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่โดยพิมพ์ย่อหน้าเข้ามาโดยเว้น 1 tab key ทุกบรรทัด และหากมีย่อหน้าใน
ข้อความที่อ้างอิงก็ให้เพิ่มย่อหน้าเข้ามาอีก 5 ตัวอักษรจากย่อหน้าเดิมของข้อความที่อ้างอิงมา
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ตัวอย่าง
นอกจากนี้ งานเขียนของสืบแสง พรหมบุญ (2525) ยังให้ความหมายเพิ่มเติมในเรื่อง
ระบบบรรณาการนี้ ที่ย้ําถึงบทบาทและหน้าที่ตามสถานภาพแห่งการเป็นพี่และน้อง
ทุก ๆ คนมีสถานะของตนเองในสังคมและจะต้องประพฤติตนเองอย่างมีระเบียบแบบ
แผน ถ้าทุกคนรู้สถานภาพของตนเองและรู้หน้าที่ของตนเอง ตลอดจนทําในสิ่งที่ถูกต้อง
เสมอ ๆ โลกนี้ก็จะมีความสงบสุขและมีความสามัคคีปรองดองกัน ความประพฤติที่มี
ระเบียบแบบแผนเป็นกฎเกณฑ์ที่จําเป็นที่จะผูกมัดชีวิตของสังคมเข้าด้วยกัน โดยไม่
จําเป็นต้องอาศัยสัญญาหรือใช้กําลังบังคับ แต่อาศัยความรู้สึก “ละอาย” และ “อัปยศ
อดสู” จีนในฐานะเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมโลกจะต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่าง
เพื่อให้ชาติอื่น ๆ ปฏิบัติตามจักรพรรดิจีนซึ่งได้รับ “อาณัติจากสวรรค์” ให้ลงมาปกครอง
จะต้ อ งเป็ นผู้ มี คุณ ธรรมและเป็ นแบบฉบั บที่ ดีข องมวลมนุษ ย์ (สื บแสง พรหมบุ ญ ,
2525, น. 4)

สําหรับหลักเกณฑ์สําคัญของการอ้างอิงในเนื้อหาที่ผู้เขียนควรทราบมีรายละเอียดดังนี้
1. การอ้างถึงเอกสาร 1 เรื่อง โดยมีผู้แต่งที่เป็นบุคคลเพียงคนเดียว
1.1 กรณีผู้แต่งชาวไทย ให้ใส่เรียงลําดับตามชื่อ–ชื่อสกุลที่ปรากฏ หากเป็นงานเขียนที่เป็น
ภาษาไทย โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ ทั้งสิ้น หากเป็นงานเขียนที่เป็นภาษาต่างประเทศ จัดพิมพ์ใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ ก็ให้ใช้เฉพาะชื่อสกุลเท่านั้น ส่วนคํานําหน้าชื่ออื่น ๆ ให้ตัดออก ไม่ว่า
จะเป็นตําแหน่งวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ หรือคําเรียกทางวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ ทันตแพทย์
เป็นต้น
(เปลื้อง ณ นคร, 2511, น. 160)
(จรัส เดชกุญชร, 2522, น. 82-83)
(วิภา เสนานาญ กงกะนันท์, 2540, น. 19)
(Jitsanguan, 2003)
(Suwanagul, 1962, p. 35)
1.2 กรณีผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์ให้ระบุด้วย ส่วนยศให้ใส่เฉพาะ ยศ
สุดท้ายเท่านั้น โดยใส่ชื่อ-ชื่อสกุล คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์
หรือสมณศักดิ์
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(สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล., 2535, น. 130)
(สุขุมพันธ์ บริพัตร, ม.ร.ว., 2539, น. 7)
(พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ, 2540, น. 500)
(เปรม ติณสูลานนท์, พลเอก, 2539, น. 10)
(พระธรรมปิฎก, 2540, น. 8)
(Sirindhorn, Her Royal Highness Princess, 1983)
1.3 กรณีผู้แต่งชาวต่างประเทศ ใส่เฉพาะชื่อสกุลเท่านั้น ไม่ว่างานเขียนจะเป็นภาษาต่าง
ประเทศหรือภาษาไทย
(Anderson, 1992, p. 19)
(Fontana, 1985, p. 91)
(เวนเกอร์, เอเตียน, 2547, น. 6)
1.4 กรณีผู้แต่งใช้นามแฝง ให้ใส่นามแฝงนั้น
(ไพลิน รุ้งรัตน์, 2539, น. 12)
(หยก บูรพา, 2520, น. 47-53)
(Twain, 1962, pp. 15-22)
1.5 หากอ้างเอกสารเรื่องเดียวเขียนโดยผู้แต่งคนเดียว แต่มีหลายเล่มจบให้ระบุหมายเลข
ของเล่มที่อ้างถึงด้วย เช่น
(ปราณี ธรรมรักษ์, 2530, เล่ม 2, น. 47)
(Willmarth, 1980, vol. 3)
1.6 ในกรณีที่ต้องอ้างผู้แต่งคนเดียวกัน 2 ครั้งในย่อหน้าเดียวกัน ในการอ้างครั้งแรกให้
ระบุทั้งชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ ส่วนการอ้างครั้งที่สองให้ระบุเฉพาะชื่อผู้แต่งเพียงอย่างเดียว ยกเว้นใน
ย่อหน้าเดียวกันนั้นมีการอ้างถึงผู้แต่งคนอื่นด้วย และมีการอ้างผู้แต่งคนเดิมอีกครั้ง กรณีนี้ให้ระบุชื่อ
ผู้แต่ งและปีพิมพ์ ด้วย รวมทั้งในกรณี ที่การอ้า งครั้งที่ สองในย่ อหน้าใหม่ ให้ ระบุเ หมือนกั บการอ้า ง
ครั้งแรก เช่น
ล. เสถียรสุต (2544, น. 60) กล่าวว่า จีนเป็นชาติที่มีความรักและใช้ตัวหนังสือมาก
ที่สุด วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวหนังสือของจีนจึงมีมากมายไม่ว่า พู่กัน
กระดาษ แท่นฝนหมึก... มีโรงพิมพ์หลวงในราชสํานัก (ล. เสถียรสุต) ...
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Fisher (1999) administered a questionnaire … Fisher revealed
[การอ้างครั้งที่สองในย่อหน้าใหม่]
… The questionnaire administered by Fisher (1999) was used by
In a recent study of reaction times, Walker (2000) found no interaction
amongst variables in the cross-sectional data. Walker’s research
supports the work of others studying similar variables (James &
King, 2004; Salinger, 1999). However, interactions among
variables were identified in the longitudinal data (Walker, 2000).
2. การอ้างถึงเอกสาร 1 เรื่อง แต่มีผู้แต่ง 2 คน
2.1 ให้ระบุชื่อผู้แต่งทั้งสองคนทุกครั้งที่มีการอ้าง โดยใช้คําว่า “และ” สําหรับเอกสาร
ภาษาไทย หรือเครื่องหมาย "&" สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ เชื่อมระหว่างคนที่ 1 และ 2 ในกรณีที่มี
การอ้างถึงชื่อผู้แต่งในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) เท่านั้น และใช้คําว่า “and” เชื่อมชื่อผู้แต่งในประโยค
เช่น
(กรภัทร์ สุทธิดารา และ จิราวุธ วารินทร์, 2543)
(Anderson & Kennedy, 1998, p. 18)
ชแลชเชอร์ และ ทอมพ์สัน (Schlacher & Thompson, 1974)
ศึกษาวิธีวิจัยที่ใช้ในวิทยานิพนธ์พบว่า…. หรือ
…จากการวิเคราะห์วิธีวิจัยที่ใช้วิทยานิพนธ์ทางบรรณารักษศาสตร์
พบว่า วิธีวิจัยเชิงสํารวจมีผู้นิยมใช้กันแพร่หลายและคงจะเป็นวิธีวิจัยที่จะ
นิยมใช้ต่อไป (Schlacher & Thompson, 1974, p. 18)
Madden and Hogan (1997) … หรือ
“… to achieve consistency” (Madden & Hogan, 1997, p. 45)
2.2 ในกรณีที่อ้างผู้แต่ง 2 คนที่มีชื่อสกุลเหมือนกัน แต่จัดพิมพ์คนละปีกัน ในกรณีนี้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน ให้ระบุชื่อต้นเข้าไปในการอ้างครั้งนั้นด้วย โดย ไม่ต้องกลับตามหลัก เช่น
P. Baldwin (2001) and M. L. Baldwin (1999) …
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3. การอ้างถึงเอกสาร 1 เรื่อง แต่มีผู้แต่ง 3-5 คน
3.1 เอกสารที่มีผู้แต่ง 3-5 คน ในการอ้างครั้งแรก หากผู้แต่งเป็นคนไทยให้ระบุชื่อเต็มและ
นามสกุลของทุกคน ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ยกเว้นผู้แต่งคนสุดท้าย ใช้คําว่า “และ” คั่น
สําหรับเอกสารภาษาไทย หากผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ระบุุเฉพาะชื่อสกุลของผู้แต่งทุกคน และ
ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ยกเว้นผู้แต่งคนสุดท้ายให้ใช้เครื่องหมาย "&" สําหรับเอกสารภาษา
อังกฤษ เช่น
(นวลจันทร์ รัตนากร, ชุติมา สัจจานันท์ และ มารศรี ศิวรักษ์, 2529, น. 10)
(พิภพ ปราบณรงค์, เดชา นันทพิชัย, สุธีระ ทองขาว, เจนจิรา แก้วรัตน์,
ธีระพันธ์ จุฬากาญจน์ และ ชัยยะ ฉัตรเวชศิริกุล, 2546, น. 15)
(Annderson, Kennedy, & Fox, 1997, p. 20)
Sorensen, Compbell and Poss (1975, pp. 8-10) stated that…
(Gazda, Balzer, Childers, Nealy, Phelps, & Walters, 2005)
3.2 หากเป็นการอ้างถึงครั้งถัดไป ให้ระบุเฉพาะผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคําว่า “และคณะ”
หรือ “และคนอื่น ๆ” สําหรับเอกสารภาษาไทย หากเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ ให้ใช้คําว่า “et al.”
หรือ“and others” เช่น
อ้างครั้งแรก
Case, Borgman and Meadow (1986, p. 31) stated …
อ้างครั้งต่อมา
Writing is one way of making meaning from experience for ourselves
and for others (Case et al., 1986, p. 31)…
3.3 แต่หากอ้างครั้งต่อมา เมื่อเขียนย่อโดยใช้ et al. แล้ว พบว่าทําให้มีรายการที่อ้างปรากฏ
คล้ายกัน เช่น
อ้างครั้งแรก
(Bradley, Ramires, & Soo (1973)…
(Bradley, Soo, & Brown (1973)…..
อ้างครั้งต่อมา
(Bradley et al., 1973)
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จะเห็นว่าเมื่อเขียนย่อจะได้รายการอ้างอิงเหมือนกัน ในกรณีนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้อ่าน
สับสน จึงควรระบุชื่อผู้แต่งในลําดับถัดไปเพื่อให้เกิดความแตกต่างของรายการ เช่น
(Bradley, Ramires et al., 1973)
(Bradley, Soo et al., 1973)
ในการระบุคําว่า “และคณะ” หรือ “และคนอื่น ๆ” หรือ “et al.” หรือ “and
others” นั้น ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแบบแผนเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
4. การอ้างถึงเอกสาร 1 เรื่อง แต่มีผู้แต่ง 6 คนขึ้นไป
ในการอ้างถึงทุกครั้ง ในกรณีที่มีผู้แต่ง 6 คนขึ้นไป ให้ระบุเฉพาะผู้แต่งคนแรก ตามด้วย
คําว่า “และคณะ” หรือ “และคนอื่น ๆ” สําหรับเอกสารภาษาไทย และใช้คําว่า “et al.” สําหรับ
เอกสารภาษาอังกฤษ เช่น
(นพรัตน์ เศรษฐกุล และคณะ, 2552)
(Watson et al., 2003, pp. 201-225)
5. การอ้างถึงเอกสารที่มีผู้แต่งเป็นสถาบัน
การอ้างถึงเอกสารที่แต่งโดยสถาบัน ต้องระบุชื่อของสถาบันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้อ่าน
สับสนกับสถาบันอื่น ๆ ที่อาจมีชื่อคล้าย ๆ กัน โดยมีหลักการดังนี้
5.1 ให้ระบุชื่อสถาบันตามที่ปรากฏ
(ชมรมพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ, 2539)
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539)
(University of Pittsburgh, 1993)
5.2 หากเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้เริ่มต้นจากหน่วยงานใหญ่ไปหน่วยงานย่อย โดยเริ่มจาก
ระดับกรมก่อนเสมอ ยกเว้นหน่วยงานที่มีผลงานเป็นที่รู้จักอาจลงจากหน่วยงานย่อยได้เลย
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2542, น. 1)
(กรมการฝึกหัดครู กองการเจ้าหน้าที่, 2540, น. 189)
การอ้างหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยควรอ้างถึงระดับกรมหรือเทียบเท่า โดยเขียนอ้าง
ระดับสูงลงมาก่อนทีละลําดับ ทั้งนี้หากจําเป็นอาจจะระบุชื่อกระทรวงเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่ อ
ป้องกันการอ้างซ้ําหรือไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น
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(กระทรวงมหาดไทย สํานักนโยบายและแผน, 2538, น. 13)
(กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2542, น. 6)
ยกเว้น สถาบันที่มีผลงานมากหรือเป็นสถาบันระดับชาติ ให้ใส่ชื่อเฉพาะนั้นได้
(หอรัษฎากรพิพัฒน์, 2528, น. 254)
หากเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีชื่อย่อ การอ้างครั้งแรกให้ระบุชื่อเต็ม หากมีชื่อย่อให้ระบุ
ชื่อย่อในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ไว้ด้วย เพื่อนําไปใช้ในการอ้างครั้งต่อมา ในกรณีที่ไม่มีชื่อย่อ
การอ้างจะต้องระบุชื่อเต็มของสถาบันนั้นทุกครั้ง เช่น
อ้างครั้งแรก
(องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ [ร.ส.พ.], 2519, น. 25)
(National Institution of Mental Health [NIMH], 1999)
อ้างครั้งต่อมา
(ร.ส.พ., 2519, น. 25)
(NIMH, 1999)
5.3 หากเป็นหน่วยงานอิสระให้ระบุชื่อหน่วยงานหรือสถาบันนั้นได้เลย เช่น
(ศาลรัฐธรรมนูญ, 2549, น. 165)
(สํานักงบประมาณ, 2547, น. 258)
(สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2540, น. 81-86)
หรือ เป็นหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักกันดีในระดับชาติ หรือเป็นชื่อเฉพาะ เช่น
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2548, น. 117)
5.4 หากคณะกรรมการที่ มีสํ า นั ก งานเป็ น อิ ส ระหรื อมี ก ารบริ ห ารงานในลั ก ษณะของนิ ติ
บุคคล ให้ลงนามคณะกรรมการนั้นได้เลย เช่น
(คณะกรรมการ…, 2547, น. 189)
หากเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการจัดตั้งโดยสถาบันเพื่อทําหน้าที่เฉพาะกิจ ให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของสถาบันนั้น จึงต้องลงนามสถาบันก่อนแล้วจึงจะระบุชื่อคณะกรรมการตามมา เช่น
(สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานฯ, 2539)
5.5 การลงชื่อผู้แต่งที่เป็นสถาบัน หากชื่อสถาบันนั้นใช้อักษรย่อของสถาบันที่เป็นทางการ
หรือเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลาย ให้ใช้อักษรย่อของสถาบันได้เพื่อไม่ให้ข้อความในวงเล็บยาวเกินไป
แต่การอ้างครั้งแรกควรใช้ชื่อเต็มก่อนเสมอ เช่น
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อ้างครั้งแรก
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [ททท.], 2536, น. 70)
(สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น [สสท.], 2540, น. 100)
อ้างครั้งต่อมา
(ททท., 2536, น. 73)
(สสท., 2540, น. 126)
6. การอ้างถึงเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งคนเดียวกัน
6.1 ในกรณีที่ผู้แต่งคนเดียวกันเขียนเอกสารหลายเล่ม แต่ปีพิมพ์ต่าง ๆ หากต้องการอ้างให้
ระบุชื่อผู้แต่งเพียงครั้งเดียว แล้วระบุปีพิมพ์ตามลําดับ โดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คั่นระหว่างปี
พิมพ์ โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้แต่งซ้ํา และเรียงลําดับจากน้อยไปหามาก เช่น
(วิจิตร ศรีสอ้าน, 2532, น. 74; 2534, น. 40-42; 2542, น. 15)
(Rennis, 1961, p. 238; 1967, p. 78)
6.2 หากอ้างเอกสารหลายเรื่อง เขียนโดยผู้แต่งคนเดียวกันและปีพิมพ์ซ้ํากัน ให้เรียงลําดับที่
ของเล่มที่อ้างไว้หลังปีพิมพ์ด้วย โดยใช้ตัวอักษร a b c d ตามลําดับ สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ
และอักษร ก ข ค ง ตามลําดับสําหรับเอกสารภาษาไทย เช่น
(Read, 1972a, p. 16-18; 1972b, p. 45)
(แม้นมาส ชวลิต, 2539ก, น. 15-18)
(แม้นมาส ชวลิต, 2539ข, น. 5)
(อิศรา อมันตกุล, 2539ก, น. 102)
(อิศรา อมันตกุล, 2539ข, น. 103)
(ชุติมา สัจจานันท์, 2537ก, น. 5)
(ชุติมา สัจจานันท์, 2537ข, น. 7)
ทั้งนี้ควรใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องเหมือนกันตลอดทั้งเล่ม
6.3 ในกรณีผู้แต่งคนเดียวกัน แต่หนังสือมีหลายเล่มจบ (หนังสือเรื่องเดียวแต่มีหลายเล่มจบ)
หากอ้างอิงให้ระบุเล่มที่อ้างด้วย โดยระบุก่อนหน้าที่อ้าง เช่น
(สงวน อั้นคง, 2530, เล่ม 2, น. 11-40)
(Nicklaus, 1998, vol.3, p. 134)
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7. การอ้างถึงเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งหลายคน
ในบางครั้งจําเป็นที่ต้องอ้างเรื่องที่เขียนโดยผู้แต่งต่าง ๆ กันพร้อมกัน เพื่อแสดงแนวคิดและ
ผลการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน ทําได้ 2 วิธีคือ
7.1 ให้เรียงรายการที่อ้างตามที่ปรากฏในรายการอ้างอิงท้ายเล่ม โดยคั่นเอกสารแต่ละเรื่อง
ที่อ้างถึงด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) เช่น
(เจือ สตะเวทิน, 2516, น. 143; ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และ
ประภาศรี สีหอําไพ, 2519, น. 98-100; ทองสุข นาคโรจน์, 2519, น. 83)
(Hrook, et al., 1970, p. 107; Seidenfaden, 1958, p. 177)
Several researchers (Greenberg, Domitrovich, & Bumbarger,
2000; Yawn et al., 2000) …
7.2 ให้เรียงตามปีพิมพ์จากน้อยไปหามาก โดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คั่นระหว่าง
เอกสารที่อ้างแต่ละเรื่อง เพื่อแสดงวิวัฒนาการของเรื่องที่ศึกษา เช่น
(Woodward, 1965, pp. 77-78; Fiedler, 1967, p. 15; Thompson, 1969, p. 125)
The need for more effective prevention of mental illness in children
has been the focus of many reports (e.g. National Institute
of Mental Health, 1998; US Public Health Service, 2000; Weist,
2001) …
8. การอ้างถึงเอกสารกรณีที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง
8.1 หากมีบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม ให้ระบุแทนชื่อผู้แต่ง โดยระบุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ
(......) เสมอ เช่น
(ชุติมา สัจจานันท์ (บรรณาธิการ), 2536, น. 10-12)
(ศรีสุภางค์ พลูทรัพย์ (ผู้รวบรวม), 2539, น. 376)
(Almend & Goleman (Eds.), 1960, p. 17)
(Anderson (Ed.), 1950, p. 143)
8.2 หากไม่มีทั้งบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม ให้ใส่ชื่อเรื่องแทน โดยใส่ไว้ในเครื่องหมาย
อัญประกาศคู่ (“…….”) สําหรับชื่อเรื่องของบทความ แต่หากเป็นชื่อเรื่องของหนังสือหรือเอกสารใด ๆ
ให้พิมพ์เป็น ตัวเอน เสมอ เช่น
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("Mad cow", 2001)
(ลิลิตพระลอ, 2500, น. 15-19)
(Marriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 1993)
on free care (“Study Finds”, 1982)
9. การอ้างหนังสือแปล
9.1 ให้ลงชื่อเจ้าของเรื่องเดิมเสมอ โดยลงตามที่ปรากฏในเอกสารที่อ้าง
(กอร์แมน, 2539, น. 16)
9.2 หากไม่ปรากฏเจ้าของเดิม ให้ลงชื่อผู้แปล โดยระบุว่าเป็นผู้แปลต่อท้าย
(อนัญญา สิทธิอํานวย (ผู้แปล), 2542, น. 19)
(Handersons & Parson (Trans.), 1966, p. 340)
10. การอ้างเอกสารที่เป็นบทวิจารณ์
ให้ลงชื่อผู้เขียนบทวิจารณ์ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการลงชื่อผู้แต่งหนังสือ ในกรณีที่
ไม่ปรากฏนามผู้เขียนบทวิจารณ์ ให้นําชื่อบทวิจารณ์มาไว้แทนที่ เช่น
(วีรพงษ์ รามางกูร, 2528, น. 406)
(เกศินี หงสนันท์, 2517, น. 379)
(Dokecki, 1972, p. 18)
11. การอ้างถึงเอกสารอันดับรองหรือเอกสารทุติยภูมิ
หากต้องการอ้างเอกสารที่มีผู้กล่าวไว้แล้วในหนังสืออีกเล่มหนึ่ง การอ้างเช่นนี้ถือว่ามิได้เป็น
การอ้างถึงเอกสารนั้นโดยตรง ให้ระบุรายการเอกสารทั้ง 2 รายการ โดยขึ้นต้นด้วยนามผู้แต่งของ
เอกสารอันดับแรก ตามด้วยคําว่า อ้างถึงใน หรือ as cited in แล้วระบุนามผู้แต่งของเอกสารอันดับ
รองและปีพิมพ์ โดยใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ (.............) ส่วนการลงรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
ให้ลงรายการของผู้แต่งอันดับรอง
สนิท ตั้งทวี ได้ศึกษา (อ้างถึงใน กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2525)
(Seidenberg and McClelland’s study (as cited in Colheart,
Curtis, Atkins, & Haller, 1987)
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12. การอ้างถึงเอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือรวมบทความ
การอ้างถึงส่วนหนึ่งของหนังสือซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์รวมบทความ หรือผลงานของผู้เขียนหลายคน
และมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมหรือทําหน้าที่เป็นบรรณาธิการ ให้ระบุเฉพาะชื่อผู้เขียนบทความ
ในกรณีที่ไม่ปรากฏนามผู้เขียนบทความ ให้ใช้วิธีการอ้างแบบเดียวกับการอ้างถึงเอกสารที่ไม่ปรากฏ
นามผู้แต่ง
(วินิต ชินสุวรรณ, 2549, น. 3)
13. การอ้างถึงเอกสารทั้งเล่ม
เป็นการอ้างถึงทฤษฎี ผลการสํารวจหรือผลการวิจัยในลักษณะที่เป็นการสรุปแนวคิดจาก
เอกสารทั้งเล่ม หรือจากเอกสารหลาย ๆ เล่ม ให้ระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ โดยไม่ต้องระบุเลขหน้า
เช่น
กมล รุ่งเจริญไพศาล และ สุวรรณ สุวรรณเวโช (2538) ได้สํารวจ..............
(มณีมัย รัตนมณี และ อนันต์ เกตุวงศ์, 2526; สุทธิลักษณ์ ธรรมโหร, 2531)
14. การอ้างถึงเอกสารพิเศษ
การอ้างเอกสารพิเศษ เช่น จดหมาย ต้นฉบับตัวเขียน จดหมายเหตุ ปาฐกถา บรรยาย
รายการวิ ท ยุ รายการโทรทั ศ น์ สไลด์ ฟิ ล์ ม สตริ ป เทป แผนที่ บทภาพยนตร์ และสื่ อ ไม่ ตี พิ ม พ์
อื่น ๆ ควรจะต้องระบุลักษณะพิเ ศษของวัส ดุนั้น ด้ว ยเนื่องจากในรายการอ้า งอิงนั้น บางครั้งจะ
แยกรายการเหล่านี้ไว้ต่างหาก การระบุลักษณะพิเศษจะทําให้ทราบว่าจะไปดูรายละเอียดในส่วนใด
ของรายการอ้า งอิง และเพื่อให้ทราบว่ าเอกสารที่อ้างถึงนี้เ ป็นเอกสารพิ เศษและมี ลักษณะพิ เศษ
แตกต่างจากเอกสารอื่น เช่น
ต้นฉบับตัวเขียนและจดหมายเหตุ
(สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ, จดหมายเหตุรายวัน,
พิมพ์เป็นบรรณาการ ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าอุไรวรรณ
ทองใหญ่ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2520)
(กรมศิลปากร, 2500 (แผ่นเสียง) 33 ½ รอบต่อนาที สองหน้า “บทเห่เรือ”)
(เอราวัณภาพยนตร์, 2500 (ภาพยนตร์) 16 มม. ขาว-ดํา, เสียง 25 นาที
“เชื้อเพลิงใหม่”)
(F.O.371/1221. General Report on Siam for 1910)
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ปาฐกถา บรรยาย
(พุทธทาสภิกขุ, บรรยาย)
(Maxton, Lecture)
เทปบันทึกเสียง
(ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, เทปตลับ, 2540)
(ภาษาอังกฤษง่าย ๆ สไตล์พาเที่ยว, เทปตลับ, 2542)
ซีดี-รอม
(สนทนาภาษาจีนกลางยุคใหม่, ซีดี-รอม, 2546)
ฟิล์ม วีซีดี (VCD) ดีวีดี (DVD)
(กรมส่งเสริมการเกษตร, ฟิล์ม)
(ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ภาพยนตร์)
รายการวิทยุ-โทรทัศน์
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, โทรทัศน์ “เวทีเมืองคอน”)
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, บทวิทยุ “การเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2542”)
การอ้างเอกสารพิเศษเหล่านี้ หากหัวข้อใดก็ตามที่มีนามซ้ํากันให้ใช้อักษร ก ข ค ง
หรือ a b c d กํากับไว้หลังชื่อเช่นกัน
(พุทธเลิศหล้านภาลัย ก. สมุดไทยดํา อักษรไทย เส้นรงค์, น. 42-43)
(พุทธเลิศหล้านภาลัย ข. สมุดไทยดํา อักษรไทย, น. 47-48)
ภาพในหนังสือ
(ฮอลล์, 2549, น. 92)
Donatello’s David, a bronze rendering of … (Bargello Museum, 2009)
15. การอ้างถึงการสื่อสารระหว่างบุคคล
การสื่อสารระหว่างบุคคล ได้แก่ จดหมาย บันทึก สัมภาษณ์ การสนทนาทางโทรศัพท์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเอาคืนมาได้ การสื่อสารระหว่างบุคคล
จึงไม่รวมไว้ในรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง แต่จะระบุไว้เฉพาะการอ้างถึงที่
แทรกไว้ในเนื้อหาเท่านั้น แต่หากเป็นการสื่อสารกับบุคคลจํานวนมาก เช่น กลุ่มข่าว (Newsgroup)
การแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายผ่านทางออนไลน์ (Discussion group) การติดต่อสื่อสารไปยัง
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บุคคลจํานวนมาก (Electronic mailing list) สามารถลงรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมได้ แต่
เนื้อหาต้องเป็นวิชาการและสามารถสืบค้นได้
15.1 หากต้องการอ้างบทสัมภาษณ์ การบรรยายทางวิชาการ หรือการอภิปรายทางวิชาการ
ให้ใส่ชื่อผู้บรรยาย ผู้ให้สัมภาษณ์ โดยระบุให้ทราบหลังชื่อว่าเป็นการบรรยายหรือสัมภาษณ์ เช่น
(อานันท์ ปันยารชุน, บรรยาย)
(วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สัมภาษณ์)
15.2 หากเป็นเอกสารลักษณะพิเศษ ประเภทจดหมาย บันทึก การสนทนา การสัมภาษณ์
ฯลฯ ให้ระบุชื่อผู้เขียน พร้อมกับวันที่ (ถ้ามี) เช่น
(กระมล ทองธรรมชาติ, สัมภาษณ์, 5 กันยายน 2529)
(คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2535)
(Penn (Interview), March 7, 1965)
จดหมาย
(สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชหัตถเลขาถึง ม.จ.หญิง พูนพิศมัย ดิศกุล)
(Kay, letter to John Benton)
(ทวี บุณยเกียรติ, จดหมาย)
16. การอ้างถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
การอ้างถึงเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ
โดยผ่านอินเทอร์เน็ต ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้กฎเกณฑ์เดียวกับ
เอกสารที่เป็นรูปเล่ม โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ จะไม่ระบุเลขหน้า ยกเว้นต้นฉบับมีหมายเลขกํากับ
เช่น
(ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์, 2546)
(Rowe, 2001)
แต่อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้
16.1 หากต้ องการอ้างอิงข้อมูลบางส่วนในเนื้ อเรื่องจากเอกสารอิ เล็กทรอนิกส์ ให้ระบุ
หมายเลขประจําบทที่ใช้อ้างอิงได้ หรือตารางในตําแหน่งที่เหมาะสม ทั้งนี้ให้ใช้คําย่อสําหรับคําว่า
page หรือ chapter เช่น
(Shimamura, 1989, chap. 3)

90
16.2 ให้ ใช้ เลขของย่ อหน้า แทน เอกสารภาษาไทยให้ ใช้ คําว่ า ย่อหน้ า ที่ แล้ ว ตามด้ ว ย
หมายเลขย่อหน้า เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษให้ใช้คําย่อว่า para. แทนคําว่า paragraph เช่น
(Beautker, 2000, Conclusion section, para. 1)
Basu and Jones (2007) went so far as to suggest the need for a new
“intellectual framework in which to consider the nature and
form of regulation in cyberspace” (para. 4).
16.3 ต้องการอ้างข้อมูลจากเว็บไซต์ทั้งเว็บไซด์ การอ้างอิงไม่จําเป็นต้องระบุรายการนี้ไว้ใน
รายการอ้างอิงท้ายเล่ม การอ้างที่อยู่ของเว็บไซต์ (URL) แทน เช่น
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (http://clm.wu.ac.th)
The University of Wisconsin's Writing Center Web Site is excellent
sources of information on writing (http://www.wisc.ed/writing)
17. การอ้างถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
เป็ นสารสนเทศประเภทสื่ อมัล ติมีเดี ย ออนไลน์ ได้ แก่ สารสนเทศบนเว็ บไซต์ ประเภทข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ (Press Release) รายงานประจําปี (Annual Report) เอกสารประเภทไฟล์
PowerPoint (PowerPoint Slides) การแสดงความคิดเห็นบนบล็อก (Blog post) วิดีโอออนไลน์
(Online Video) หรือรูปแบบการบันทึกโปรแกรมรายการวิทยุหรือใกล้เคียงกันในรูปแบบดิจิทัล
(Audio Podcast) วิกิ (Wiki) การแสดงความคิดเห็นบน facebook (facebook post) การแสดง
ความคิดเห็นบน Twitter (Twitter post) เป็นต้น มีรูปแบบการอ้างถึงเหมือนกับรูปแบบเอกสารแต่
ไม่ต้องระบุเลขหน้า เช่น
President Obama announced the launch of the American Graduation
Initiative (Barack Obama, 2009a).
(Wadard, 2009)

บทที่ 4
หลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
รายการอ้ างอิ งและบรรณานุ กรมเป็ นข้ อมู ลที่ มี ความสํ าคั ญและมี ประโยชน์ มาก เพราะเป็น
แหล่ง ข้อ มูล ที่ช ่ว ยให้ผู ้อ่า นสามารถค้น คว้า และติด ตามสารสนเทศต่า ง ๆ ที ่อ้า งในวิทยานิ พนธ์ได้
รวมทั้งแสดงถึงคุณค่าของงานเขียนและสร้างความน่าเชื่อถือในงานเขียนชิ้นนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น ดังนั้นงาน
เขียนที่ดี จึงควรมีการอ้างอิงในเนื้อหาพร้อมกับมีรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมตรงกันเสมอ เรียกว่า
“รายการอ้างอิง” หรือ “บรรณานุกรม” โดยใช้คําว่า “รายการอ้างอิง” เมื่อรายการที่มีแต่ละรายการนั้น
จะต้องมีการอ้างอิงในเนื้อหาทุกรายการ และใช้คําว่า “บรรณานุกรม” เมื่อรายการที่มีนั้นไม่จําเป็นต้อง
ปรากฏหรือมีการอ้างอิงในเนื้อหาเสมอไป แต่อาจเป็นการแสดงรายการเอกสารที่ผู้เขียนได้รวบรวมและใช้
อ่านประกอบเท่านั้น
ดังนั้น เพื่อให้รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมสอดคล้องกับการเขียนอ้างอิงในส่วนเนื้อหาของ
วิทยานิพนธ์ จึงได้นําเสนอหลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่อิงมาตรฐานของระบบ
APA Style ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 เฉพาะที่จําเป็นและที่นิยมใช้เท่านั้น
ในบทนี้จะกล่าวถึงการอ้างอิงในส่วนของเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ ประเภท
1) หนังสือทั่วไป
2) หนังสือที่พิมพ์เนื่องในโอกาสพิเศษ
3) หนังสือแปล
4) หนังสือในกรณีต่าง ๆ
5) บทความในหนังสือ
6) บทความในวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์และสารานุกรม
7) วิทยานิพนธ์
8) รายงานการประชุม
9) สื่อโสตทัศน์และสื่ออื่น ๆ
10) สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
11) สิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ
12) หลักเกณฑ์การพิมพ์รายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
13) การเรียงลําดับรายการอ้างอิง
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14) การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในรายการอ้างอิง
15) การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนสําหรับการอ้างอิง
16) การใช้คําย่อในการเขียนรายการอ้างอิง
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การเขียนรายการอ้างอิงสําหรับหนังสือทั่วไป
รูปแบบรายการอ้างอิงในที่นําเสนอนี้ จะใช้รูปแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ APA Style
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นฉบับพิมพ์ล่าสุด และเป็นวิธีการที่นิยมอย่างแพร่หลาย รวมทั้งได้มีการพิจารณา
ถึงความทันสมัยของเรื่องที่อ้างอิงเป็นสําคัญ อีกทั้งยังเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับการอ้างอิงในเนื้อหา
ด้วย หากรูปแบบการอ้างอิงสิ่งพิมพ์ประเภทใดไม่ได้กล่าวถึงในบทนี้ ให้ใช้รูปแบบรายการอ้างอิงสําหรับ
หนังสือทั่วไปเป็นแนวทางในการอ้างอิงได้โดยอนุโลม
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง /ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). /สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
Gibaldi, J. (1988). The MILA handbook for writers of research paper
(3rd ed). New York, NY: Modern Language Association of America.
Sodsi Thaithong and Geoffrey, B. (1982). Malaria parasites. Bangkok,
Thailand: Chulalongkorn University.
ข้อสังเกต บรรทัดที่สองเป็นต้นไปของรายการรายการอ้างอิงแต่ละรายการจะต้องย่อหน้า
เข้าไป 8 ตัวอักษรหรือ 0.8 นิ้วเสมอ
ข้อมูลของรายการอ้างอิงมีหลายส่วน ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง (Author’s Name) ชื่อเรื่อง (Title of
Publication) ครั้งที่พิมพ์ (Edition) สถานที่พิมพ์ (Place) สํานักพิมพ์ (Publisher) และปีพิมพ์ (Date of
Publication) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแบบแผนของการเขียนมากขึ้น จึงควรทําความเข้าใจในหลักเกณฑ์
ของการเขียนในแต่ละส่วน ดังนี้
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1.1 ชื่อผู้แต่ง
หลักเกณฑ์ในการลงรายการชื่อผู้แต่ง มีดังนี้
ก. ผู้แต่ง 1 คน หากเป็นชาวไทยให้ใส่ชื่อและนามสกุลโดยไม่ต้องใส่คํานําหน้าชื่อ ไม่ว่าเอกสาร
จะเป็นภาษาไทยหรือต่างประเทศ ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ให้นําไปใส่ท้ายชื่อโดยใช้เครื่องหมาย
จุลภาค (,) คั่นระหว่างชื่อกับราชทินนามและฐานันดรศักดิ์ ส่วนสมณศักดิ์ให้คงรูปตามเดิม เช่น
เปรมปรี ณ สงขลา. (2548). ภัยคุกคามและสูตรผ่าทางตัน เพื่อชาวสวนยุคโลกไร้
พรมแดน. กรุงเทพฯ: บริษัท โบนัส พรีเพรส จํากัด.
ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์. (2548). ใต้ทะเลมีความรัก ภาคสาม: หลังคลื่นอันดามัน.
กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์.
ในกรณีที่เป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อสกุล ตามด้วยตัวอักษรย่อชื่อต้นโดย เว้น 1
ระยะ และอักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) ทั้งนี้การกลับชื่อสกุลให้ใช้ตามความนิยมของคนในชาตินั้น โดยใช้
เครื่องหมายจุ ล ภาค (,) คั่น ระหว่ างชื่อสกุล และอั กษรย่อชื่ อต้ น อั กษรย่ อชื่ อกลาง และกรณี ที่ผู้แต่ ง
มีคําต่อท้าย เช่น Jr. และ III หรือคําอื่น ๆ ก็ให้ใส่คําดังกล่าวต่อท้ายอักษรย่อชื่อต้นหรืออักษรย่อชื่อต้น
(ถ้ามี) โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น
Herren, R. V. (1994). The science of animal agriculture. Albany, NY:
Delmar Publisher.
ข. กรณีหนั งสื อที่ไม่ ปรากฏชื่ อผู้ แต่ ง แต่ มีบรรณาธิ การหรือผู้ รวบรวม และต้ องการอ้ างถึ ง
หนั งสื อทั้ ง เล่ ม ให้ ใ ส่ ชื่ อ บรรณาธิ ก ารหรื อ ผู้ ร วบรวมแทนผู้ แ ต่ ง โดยงานที่ เ ป็ น ภาษาไทยให้ ใ ช้ คํ า ว่ า
"บรรณาธิการ" หรือ “ผู้รวบรวม” หากเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใช้คําย่อว่า "Ed." สําหรับบรรณาธิการ 1 คน
หรือ "Eds." สําหรับบรรณาธิการมากกว่า 1 คน และคําย่อว่า “Comp.” สําหรับผู้รวบรวม 1 คน หรือ
“Comps.” สําหรับผู้รวบรวมมากกว่า 1 คน ใส่ไว้หลังชื่อผู้แต่งในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) เช่น
จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ (บรรณาธิการ)
Forbes, S. M. (Ed.)
สอ้อน แสนสุภา (ผู้รวบรวม)
Stock, G., & Campbell, J. (Eds.)
ค. กรณีมีผู้แต่ง 2 คน ให้ใส่ชื่อทั้งสองคนตามลําดับที่ปรากฏ เชื่อมด้วยคําว่า “และ” ระหว่าง
คนที่ 1 และคนที่ 2 โดยเว้น 1 ระยะก่อนและหลัง เช่น
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นิพนธ์ วิสารทานนท์ และ จักรพงษ์ เจิมศิริ. (2541). โรคผลไม้. กรุงเทพฯ: สํานักวิจัย
และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6.
หากเป็นหนังสือที่มีผู้แต่งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ลงรายการตามความนิยมของชาตินั้น ๆ
เช่น
Thaithong, S., & Geoffrey, B. (1992). Malaria parasites. Bangkok, Thailand:
Chulalongkorn University.
หากเป็นภาษาอังกฤษ ให้เชื่อมด้วยเครื่องหมาย “&” โดยใช้ชื่อสกุลมาก่อน ตามด้วยอักษร
ย่อชื่อต้นและอักษรย่อชื่อกลาง โดยเว้น 1 ระยะก่อนและหลัง เช่น
Nathalie, D.-C., & Larry, M. (2011). Immigrants, English, and the workplace:
Evaluating employer demand for language education in
manufacturing companies. Journal of Workplace Learning, 23(3),
209-223.
ง. กรณีผู้แต่งมีตั้งแต่ 3-7 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งทุกคน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นผู้แต่ง
แต่ละคน และใช้คําว่า “และ” ก่อนชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย ในกรณีที่เป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศให้ใส่ชื่อผู้แต่ง
ทุกคน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างผู้แต่งแต่ละคน และใช้เครื่องหมาย “&” ก่อนชื่อผู้แต่ง
คนสุดท้าย โดยเว้น 1 ระยะ เช่น
หิรัญ หิรัญประดิษฐ์, สุขวัฒน์ จันทรปรณิก และ เสริมสุข สลักเพ็ชร. (2540).
เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิภพ ปราบณรงค์, เดชา นันทพิชัย, สุธีระ ทองขาว, เจนจิรา แก้วรัตน์,
ธีระพันธ์ จุฬากาญจน์ และ ชัยยะ ฉัตรเวชศิริกุล. (2546). รายงานฉบับ
สมบูรณ์โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการท้องถิ่นและ
พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพรและระนอง. นครศรีธรรมราช:
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
Toplis, J., Dulewicz, V.l., & Fletcher, C. (1991). Psychological testing:
A manager’s guide (2nd ed). London, England: Institute of
Personnel Management.
Gazda, G. M., Balzer, F. J., Childers, W. C., Nealy, A. U., Phelps, R. E., &
Walters, R. P. (2005). Human relations development : A manual
for educators (7th ed.). Boston, MA: Pearson Educational.
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จ. กรณีผู้แต่งมี 8 คนขึ้นไป หากเป็นเอกสารภาษาไทยให้ใส่ชื่อและนามสกุลของผู้แต่งทุก
คน หากเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ ให้ใส่เฉพาะชื่อสกุลของผู้แต่งทุกคน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
ระหว่างผู้แต่งแต่ละคน และใช้เครื่องหมาย “...” (จุด 3 จุด) คั่นระหว่างผู้แต่งคนที่ 6 และผู้แต่งคนสุดท้าย
เช่น
นพรัตน์ เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห์, พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์, ชยุตม์ สุขทิพย์, ปรีชา
วิทยพันธุ์, จีรศักดิ์ แสงศิริ, … ดาริน รุ่งกลิ่น. (2552). ระบบสารสนเทศทั้ง
ภูมิศาสตร์ลุ่มน้ําปากพนัง: การจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ําในลุ่มน้ําปากพนังเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
Watson, S., Gunasekara, G., Gedye, M., van Roy, Y., Ross, M., Longdin, L.,
.…Brown, L. (2003). Law of business organisations (4th ed.).
Auckland, New Zealand: Palatine Press.
ฉ. กรณีผู้แต่ งใช้นามแฝง หากทราบนามจริงให้วงเล็บนามจริงไว้ แต่หากไม่ทราบให้ระบุ
(นามแฝง) ตามที่ปรากฎ เช่น
ลักษณวดี (วิมล เจียมเจริญ)
กิ่งฉัตร (นามแฝง)
Idris
ช. กรณีผู้แต่งเป็นสถาบันให้ลงชื่อสถาบันนั้น ๆ ตามที่ปรากฏ โดยไม่ต้องกลับชื่อหน่วยงาน
ใด ๆ ทั้งสิ้น และเว้นวรรคจากชื่อหน่วยใหญ่ไปหาชื่อหน่วยงานย่อย เช่น
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
ซ. หากไม่ปรากฏผู้แต่ง ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ ให้ใส่ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือแทนรายการ
ผู้แต่ง เช่น
ชีวประวัติ พระหล้า เขมปตฺโต
1.2 ปีที่พิมพ์
ก. ให้ระบุเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องระบุคําว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ. ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) เสมอ
เช่น
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Baxter, C. (1997). Race equality in health care education. Philadelphia,
PA: Balliere Tindall.
ข. หากกรณีไม่มีปีพิมพ์ แต่มีปีลิขสิทธิ์ (copyright) ให้ใส่ปีลิขสิทธิ์แทน โดยไม่ต้องใส่ตัวอักษร
c กํากับ เช่น 2009 เป็นต้น
ค. หากหน้าปกในไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ จําเป็นต้องหาปีที่พิมพ์จากส่วนอื่น ๆ แทน เช่น คํานํา
หรือด้านหลังปกหลัง ให้ระบุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] แทน เช่น [2479].
ง. หากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ใส่ ม.ป.ป. หมายถึง ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ สําหรับงานที่เป็นภาษาไทย
และใส่ n.d. หมายถึง no date สําหรับงานที่เป็นภาษาต่างประเทศแทน โดยใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ
เหลี่ยม [ ] เช่น [ม.ป.ป.]. หรือ [n.d.].
จ. หากเป็นการอ้างอิงบทความจากนิตยสาร จดหมายข่าวหรือหนังสือพิมพ์ ทั้งในรูปแบบ
ฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ต้องระบุปี เดือนและวันของบทความ โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น
สําหรับรูปแบบของการระบุให้เป็นไปตามธรรมเนียมนิยมของภาษานั้น เช่น
ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร. (8 พฤศจิกายน 2540). “อนาคตจีน-อเมริกา.”
เดลินิวส์, 6.
Suthon Sukprisit. (1997, October 25). “Big fun in little China.”
Bangkok Post, 1.
ฉ. หากเป็นเอกสารหรือโปสเตอร์จากการประชุมหรือการสัมมนา ให้ใส่ปีและเดือนของการ
จัดประชุมหรือสัมมนา โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น สําหรับรูปแบบของการระบุให้เป็นไปตามธรรม
เนียมนิยมของภาษานั้นเช่นกัน
ช. หากเป็นการเขียน (postings) ลงในบล็อก (blogs) กระดานข่าว (message boards)
รายชื่อในอิเล็กทรอนิกส์เมล์ เป็นต้น ให้ใช้ปีตามด้วยเดือนและวันที่ โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น
สําหรับรูปแบบของการระบุให้เป็นไปตามธรรมเนียมนิยมของภาษานั้นเช่นกัน
ซ. งานที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เผยแพร่ ให้ใช้คําว่า (กําลังจัดพิมพ์) สําหรับงานที่เป็น
ภาษาไทย และใช้คําว่า (in press) สําหรับงานภาษาต่างประเทศ
ข้อสังเกต ให้ปิดท้ายส่วนสถานที่พิมพ์ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) เสมอ
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1.3 ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง
ก. ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ ให้เขียนตามที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ โดยให้พิมพ์เป็น
ตัวเอนหรือตัวหนาก็ได้ แต่หากใช้รูปแบบใดให้ใช้แบบนั้นตลอดทั้งเล่ม เช่น
เทียนฉาย กีระนันท์. (2542). การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน: แนวคิดเชิงทฤษฎี.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เทียนฉาย กีระนันท์. (2542). การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน: แนวคิดเชิงทฤษฎี.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ข. ชื่อเรื่องที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้พิมพ์อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (capital letter) เฉพาะคําแรก
ของชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องรอง (หากมีมักปรากฏอยู่หลังเครื่องหมายทวิภาค (:)) และชื่อเฉพาะและหากภายใน
ชื่อเรื่องมีคําย่อ ให้พิมพ์ตามที่ปรากฏในเอกสารต้นฉบับ
ค. หากมีชื่อเรื่องรอง (sub-title) ซึ่งมักจะเป็นคําอธิบายชื่อเรื่อง ให้ใส่ตามหลังชื่อเรื่องหลัก
คั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) แต่หากมีภาษาต่างประเทศกํากับ ให้ใส่เฉพาะชื่อภาษาไทย เช่น
ปรีชา จําปารัตน์ และ ไพศาล ชัยมงคล. (2520). การบริหารพัสดุ: ทฤษฎีและปฏิบัติ.
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
Banta, G. R. (1982). Asian cropping systems research: Microeconomic
evaluation procedures. Ottawa, Canada: International
Development Research Center.
ง. หากชื่อเรื่องมีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้ใส่เฉพาะภาษาไทย เช่น หนังสือชื่อ
“เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย (Essay on Thailand)” ให้ระบุดังนี้
ธนพล จาดใจดี. (2537). เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย. กรุงเทพฯ:
ธนพลวิทยาการ.
จ. สําหรับชื่อเรื่องที่เป็นงานภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หากต้องการใส่ชื่อที่แปล
เป็นภาษาอังกฤษ ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ต่อจากชื่อเรื่องภาษานั้น ๆ โดยใช้ตัวอักษร
ปกติ เช่น
Bahaya laten komunisme di Indonesia [Dynamics of Indonesian history]

98
ฉ. สําหรับชื่อหนังสือที่เขียนเป็นภาษาไทยแต่ชื่อเรื่องเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ถอดคําเป็น
ภาษาไทยก่อนแล้วจึงใส่ชื่อภาษาต่างประเทศไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) โดยใช้หลักของการทับศัพท์
เช่น โน้ตบุ๊ค (Note Book) เป็นต้น
ช. ข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกสาร เช่น ครั้งที่พิมพ์ เล่มที่ของหนังสือ ลําดับที่ของรายงาน เป็นต้น
ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ต่อจากชื่อเรื่องโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น และไม่ใช้ตัวอักษร
เอนหรือหนากับข้อมูลส่วนนี้
กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 3).
Encyclopedia of psychology (Vol. 1, pp. 319-327).
Advanced topics in global information management (Vol. 5, 26)
1.4 ครั้งที่พิมพ์
ให้ใส่ครั้งที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นไปหรือเป็นการจัดพิมพ์ใหม่ที่มีการแก้ไข ให้ระบุ
ข้อความกํากับไว้ตามหลังชื่อเรื่อง โดยใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) และเว้น 1 ระยะจากชื่อเรื่อง ไม่ว่า
ชื่อเรื่องจะอยู่ในตําแหน่งใด หากเป็นภาษาต่างประเทศให้ระบุลําดับที่ของการนับตัวเลขด้วย เช่น พิมพ์
ครั้งที่สอง (2nd ed.) ฉบับปรับปรุง (rev. ed.) เช่น
เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2).
Harry Potter (5th ed.).
ข้อสังเกต หากใส่ครั้งที่พิมพ์หลังชื่อเรื่อง จะเว้นระยะ 1 ระยะก่อนครั้งที่พิมพ์ แต่จะใส่เครื่องหมาย
มหัพภาค ( . ) หลังครั้งที่พิมพ์เท่านั้น และไม่ใช้ตัวอักษรเอนหรือหนากับข้อมูลส่วนนี้
1.5 สถานที่พิมพ์
ก. ให้ลงชื่อเมืองและรัฐซึ่งเป็นที่ตั้งของสํานักพิมพ์ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน โดยหากเป็น
สํานักพิมพ์ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ใส่ชื่อเมืองและตามด้วยชื่อประเทศเป็นชื่อเต็มเสมอ ยกเว้น
ชื่อเมืองหรือรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ใส่ชื่อรัฐและตามด้วยอักษรย่อชื่อเมือง 2 ตัวที่ได้กําหนดไว้
คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) และเว้น 1 ระยะหลังเครื่องหมาย
New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates
London, England: Academic
Auckland, New Zealand: Calico Publishing
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หมายเหตุ หากเป็นเอกสารภาษาไทยและสํานักพิมพ์อยู่ในประเทศไทย ให้ใช้ชื่อจังหวัดหรือ
เมืองเท่านั้น ไม่ต้องระบุชื่อประเทศ เช่น
กรุงเทพฯ: มติชน
นครศรีธรรมราช: ดีชัย
ข) หากไม่ปรากฏชื่อเมืองให้ใส่ ม.ป.ท. หมายถึง ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ สําหรับเอกสารที่
เป็นภาษาไทย และ n.p. (no place) สําหรับเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ โดยใส่ในเครื่องหมายวงเล็บ
เหลี่ยม [ ] เช่น [ม.ป.ท.] หรือ [n.p.]
ข้อสังเกต ให้ปิดท้ายส่วนสถานที่พิมพ์ด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) เสมอ โดยไม่ต้องเว้นระยะ
1.6 สํานักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์
ก. ให้ระบุชื่อสํานักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน เช่น
เออาร์บิซิเนสเพรส
John Wiley & Sons
ข. หากมีหลายสํานักพิมพ์ ให้ใส่ชื่อสํานักพิมพ์แรกหรือชื่อสํานักพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยอักษรตัว
เข้มหรือตัวใหญ่เป็นพิเศษ
ค. หากไม่ปรากฏชื่อสํานักพิมพ์ทั้งในหน้าปกใน หลังหน้าปกใน ให้ใส่ชื่อโรงพิมพ์แทน เช่น
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว เป็นต้น
ง. หากเป็ น สิ่ งพิ มพ์ ที่ผ ลิ ตโดยหน่ว ยงานของรั ฐ ให้ ใส่ชื่ อสถาบั น เป็ น สํ านั กพิ มพ์ ได้ เช่ น
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกเว้นในกรณีที่เป็นหน่วยงานเดียวกันกับที่ปรากฏในชื่อผู้แต่ง ให้
เขียนด้วยคําย่อ เช่น
กรมการศาสนา. (2542). วัดธรรมกาย. กรุงเทพฯ: กรมฯ.
จ. ส่วนคําประกอบทั้งหลาย เช่น สํานักพิมพ์ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากัด Incorporation,
Limited, Ltd. ให้ตัดออก เช่น
สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จํากัด ใช้คําว่า ไทยวัฒนาพานิช หรือ
Longman Group Ltd. ใช้คําว่า Longman Group เป็นต้น
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ฉ. ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อสํานักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ ให้ระบุคําว่า ม.ป.พ. หมายถึง
ไม่ปรากฏสํานักพิมพ์ สําหรับเอกสารที่เป็นภาษาไทย และใช้คําว่า n.p. หมายถึง no publisher สําหรับ
เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ โดยระบุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม เช่น [ม.ป.พ.] หรือ [n.p.] ถ้าไม่
ปรากฏสํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ลงว่า ม.ป.พ. หรือ n.p.
ข้อสังเกต ให้ปิดท้ายส่วนสถานที่พิมพ์ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) เสมอ
2. การเขียนรายการอ้างอิงหนังสือที่พิมพ์เนื่องในโอกาสพิเศษ
หนังสือจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น หนังสือใช้ในงานศพ งานทอดกฐิน งาน
ครบรอบวันสถาปนา หนังสือประเภทนี้ให้อ้างอิงเหมือนหนังสือทั่วไป แต่เพิ่มรายละเอียดของหนังสือไว้ใน
วงเล็บต่อท้ายจากปีที่พิมพ์เป็นรายการสุดท้าย
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./ (ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. (รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ).
ตัวอย่าง
จ้อย นันทิวัชรินทร์, ม.ล. (2541). จ้อถึงจ้อย. กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.]. (พิมพ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. จ้อย นันทิวัชรินทร์
ธันวาคม 2541).
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ครบรอบ 15 ปีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
(จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช).
3. การเขียนรายการอ้างอิงสําหรับหนังสือแปล
หนังสือที่ แปลจากภาษาต่างประเทศเป็ นภาษาไทย ให้ ลงรายการเหมือนหนังสือ แต่ รายการ
ผู้แต่งให้ใส่ชื่อผู้เขียนภาษาเดิม และให้ใส่ชื่อผู้แปลด้านหลังรายการชื่อเรื่องเดิม หากไม่ทราบชื่อเรื่องเดิม
ให้ใส่ต่อจากชื่อเรื่องภาษาไทย
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รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./แปลจาก ชื่อเรื่องเดิม (ถ้ามี)./แปลโดย (ชื่อผู้แปล).
/ / / / / / / / สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
เบอร์เนทท์, แฟรนซิล เอช. (2530). ลอร์ดน้อยฟอนเติ้ลรอย. แปลจาก Little Lord
Fountleroy. แปลโดย เนื่องน้อย ศรัทธา (บุญเนื่อง บุญยเนตร)
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: การพิมพ์สตรีสาร.
สตีเวนสัน, วิลเลี่ยม. (2536). นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. แปลจาก A Man Called
Intrepid. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.
Grmek, M. D. (1990). History of AIDS: Emerging and origin of modern
pandemic. Translated by Russell C. Maulitz and Jaclyn Duffin.
Princeton, NJ: University Press.
หากไม่ทราบผู้แต่งเดิม ชื่อเรื่องเดิม ให้ระบุชื่อผู้แปล ตามด้วยคําว่าผู้แปลในเครื่องหมายวงเล็บ
( ) เช่น
นิดา (ผู้แปล). (2529). ครั้งหนึ่ง…ยังจําได้ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ธนบรรณ.
4. การเขียนรายการอ้างอิงหนังสือในกรณีต่าง ๆ
4.1 กรณีหนังสือที่ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ/์ บรรดาศักดิ์
พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตโต). (2541). ธรรมะกับการทํางาน (พิมพ์ครั้งที่ 5).
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหธรรมิก.
วิจิตรวาทการ, หลวง. (2541). ทางสู้ในชีวิต. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊ค.
อากาศดําเกิง รพีพัฒน์, ม.จ. (2541). ละครแห่งชีวิต. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.
Parrott, Sir Cecil. (1977). The serpent and the nightingale. London, England:
Faber and Faber.
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4.2 กรณีหนังสือที่ผู้แต่งใช้นามแฝง
ชมจันทร์ (นามแฝง). (2541). อรุณในราตรี. กรุงเทพฯ: คมบาง.
Rowling, J. K. (1999). Harry Potter and the Chamber of Secrets.
NY: Arthur A. Levine Books.
4.3 กรณีหนังสือที่มีผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ
พิทยา ว่องกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ:
โครงการวิถีทรรศน์.
Stock, G. & Campbell, J. (Eds.). (2000). Engineering: Thehuman genome:
An exploration of the science and the ethics of altering, the
genes we pass to children. NY: Oxford University Press.
4.4 กรณีหนังสือที่ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล
สํานักงานสถิติแห่งชาติ. กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ. (2541). สมุดรายงานสถิติ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2541. กรุงเทพฯ: กองฯ.
Office of the National Culture Commision (ONCC). (1990). Essay on
cultural Thailand. Bangkok: ONCC.
4.5 กรณีหนังสือที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544. (2542). กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี.
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Spring-field,
MA: Merriam-Webster.
5. การเขียนรายการอ้างอิงบทความในหนังสือ
กรณีที่ต้องการอ้างอิงบางส่วนของหนังสือ หรือบทความที่เขียนไว้ในหนังสือประเภทหนังสือ รวม
บทความ เอกสารประกอบการสัมมนา หรือหนังสือที่แบ่งออกเป็นบท ๆ โดยที่มีเนื้อหาไม่ต่อเนื่อง
สามารถเขียนรายการอ้างอิงได้ตามรูปแบบ ดังนี้
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รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ์),
/ / / / / / / / เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม. (2539). หน่วยที่ 8 แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ
ทางการบัญชี. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการรายงานทางการเงินและระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี. (น. 343-376). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เสาวณีย์ จําเดิมเผด็จศึก. (2534). การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก. ใน
สมศักดิ์ โล่ห์เลขา, ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒชัย และ มนตรี ตู้จินดา (บรรณาธิการ),
อิมมูโนวิทยาทางคลีนิคและโรคภูมิแพ้. (น. 99-103). กรุงเทพฯ: วิทยาลัย
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.
Baker, F. M. & Light, O. B. (1993). Psychiatric care of ethnic elders. In
A. C. Gaw (Ed.), Culture, ethnicity, and mental illness. (pp. 517552). Washington, DC: American Psychiatric Press.
Roy, A. (1995). Psychiatric emergencies. In H. I. Kaplan and B. J. Stock
(Eds.), Comprehensive textbook of psychiatry (6th ed., pp. 7391749). Baltimore, MD: William & Wilkins.
Sloan, W. (1978). Services. In Myra Nadler (Ed.), How to start an audiovisual
collection. (pp. 58-66). Metuchen, NJ: Scarecrow Press.
ข้อสังเกต การระบุหน้าให้ระบุคําว่า "น." หรือ "p.” หรือ “pp." ก่อนระบุเลขหน้าเสมอ
6. การเขียนรายการอ้างอิงบทความจากวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสารานุกรม
กรณีบทความปกติตีพิมพ์ในวารสาร ให้ลงรายการตามรายละเอียด ดังนี้
ก. ชื่อผู้เขียนบทความ และชื่อวารสาร ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับชื่อผู้แต่งหนังสือ
ข. การลงปีพิมพ์ของวารสาร ให้ใส่ปีพิมพ์ของวารสาร ในกรณีที่มีเดือน หรือวันที่และ
เดื อ น หากเป็ น บทความภาษาไทย ให้ ล งชื่ อ เดื อ นตามด้ ว ยปี พิ ม พ์ หรื อ วั น ที่ เดื อ นและปี พิ ม พ์ ใ น
เครื่องหมายวงเล็บ ( ) เช่น
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(มกราคม-มีนาคม 2554) หรือ
(1 กุมภาพันธ์ 2554)
หากเป็นบทความภาษาต่างประเทศ ให้ลงชื่อเดือนต่อจากปีพิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค (,) หากมีวันที่ด้วยให้ลงชื่อเดือน ตามด้วยวันที่ โดยเว้น 1 ระยะ เช่น
(2010, winter)
(2010, January 15)
ค. การลงปีที่หรือเล่มที่ของวารสาร ให้ใส่เฉพาะหมายเลขปีที่หรือเล่มที่ (volume) ของ
วารสาร และใช้ตัวอักษรตัวเอนเช่นเดียวกับชื่อวารสาร เช่น
Health Psychology, 24,
ง. หากไม่มีปีที่หรือเล่มที่ให้ใส่หมายเลขฉบับที่ (number/issue) แทน โดยให้ใส่
เครื่องหมายวงเล็บ ( ) ต่อจากปีที่หรือเล่มที่โดยไม่ต้องเว้นระยะ และใช้ตัวอักษรธรรมดา
จ. ถ้าไม่มีทั้งปีที่หรือเล่มที่ และฉบับที่ ไม่ต้องลงรายการ
ฉ. การลงเลขหน้า ให้ใส่เฉพาะหมายเลขหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของบทความ คั่นด้วย
เครื่องหมายยัติภังค์ (-) โดยไม่ต้องระบุอักษรย่อคําว่า “น.” สําหรับบทความภาษาไทย และคําว่า “p.”
หรือ “pp.” สําหรับบทความภาษาต่างประเทศ หากกรณีที่เลขหน้าไม่ต่อเนื่องกัน ให้ใส่เลขหน้าทั้งหมด
โดยใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่น (,) แต่ละหน้า
ช. หากเอกสารเป็นแฟ้มเอกสาร ประเภท PDF ให้ใส่เลขหน้าที่ปรากฏด้วย
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฎ.
ตัวอย่าง
6.1 กรณีบทความที่มีผู้แต่ง 1 คน
กุลธิดา ท้วมสุข. (2538). แหล่งสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,
13(2), 1-13.
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วิชาญ เตชิตธีระ. (2540). เอกภาพกับชีวิต. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, 7(3),
12-15.
Jayasankaran, S. (1997). Smoke in your eyes. Review, 14(8), 20-22.
Roy, A. (1982). Suicide in chronic schizophrenia. British Journal of
Psychiatry, 141, 171-177.
6.2 กรณีบทความที่มีผู้แต่ง 2 คน
จักรกฤษณ์ นรมิตผดุงการ และ ทวี สวนมาลี. (2519). ความสามารถในด้านการเงินของ
เทศบาล กรณีของเทศบาลนครกรุงเทพเปลี่ยนแปลงเป็นกรุงเทพมหานคร.
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 16 (เมษายน 2519), 231-254.
Hamed, G. R. & W. Preechatiwong. (2003). Peel strength of uncrosslinked
styrenebutadiene rubber adhered to polyester film.
The Journal of Adhesion, 79, 327-348.
6.3 กรณีบทความที่มีผู้แต่ง 3-7 คน
รังสี อดุลยานุภาพ, มงคล เตชะกําพุ และ ชัยณรงค์ โลหชิต. (2541). การกระตุ้นรังไข่
ในลูกโคด้วยฮอร์โมน เอฟ เอส เอท ซ้ําหลายครั้ง. เวชชสารสัตวแพทย์, 28
59-69.
Baldwin, C. M., Bevan, C., & Beshalske, A. (2000). At-risk minority
populations in a church-based clinic: Communicating basic
needs. Journal of Multicultural Nursing & Health, 6(2), 26-28.
Yawn, B. F., Algatt-Bergstrom, P. J., Yawn, R. A., Wollan, P., Greco, M.,
Gleason, M., & Leona Markson. (2000). An in-school CD-ROM
asthma education program. Journal of School Health, 70,
153-157.
6.4 กรณีบทความที่มีผู้แต่ง 8 คนขึ้นไป
Adebambo, A. O., Adeleke, M. A., Whetto, M., Peters, S. O. Ikeobi, C. O. N.,
Ozoje, M. O, … Adebambo, A. (2010). Combining abilities of
carcass traits among pure and crossbred meat type chickens.
International Journal of Poultry Science, 9(8), 777-783.
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6.5 กรณีบทความในวารสารมีเลขหน้าต่อเนื่องกันไปจนจบปี (volume)
เช่น วารสารทางด้านการแพทย์ ให้ลงรายการเฉพาะปีที่หรือเล่มที่ (volume) ไม่ต้องลง
รายการ เดือนหรือฉบับที่อีก เช่น
Halpern, S. D., Ubel, P. A., & Caplan, A. L. (2002). Solid-organ
transplantation in HIV-infected patients. New England Journal
of Medicine, 347, 284-287.
6.6 กรณีบทความจากนิตยสาร
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,เดือนที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฏ
ตัวอย่าง
ส้มโอมือ. (มีนาคม 2545). อาหารบํารุงสมอง. Update, 20(210), 37-40.
The British design awards 2009. (2010, October). ELLE Decoration, 206,
107-111.
6.7 กรณีบทความจากหนังสือพิมพ์
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,เดือนที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์,/ปีที่ (ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฎ.
ก. ชื่อผู้เขียนบทความ และหนังสือพิมพ์ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับชื่อผู้แต่งหนังสือ
ข. การลงปีที่หรือเล่มที่ของวารสาร ให้ใส่เฉพาะหมายเลขปีที่หรือเล่มที่ (volume) ของ
วารสาร และใช้ตัวอักษรเอนเช่นเดียวกับชื่อวารสาร
ค. หากไม่มีปีที่หรือเล่มที่ให้ใส่หมายเลขฉบับที่ (no.) แทน โดยให้ใส่ในเครื่องหมายวงเล็บ
( ) ต่อจากปีที่หรือเล่มที่โดยไม่ต้องเว้นระยะ และใช้ตัวอักษรธรรมดา
ง. ถ้าไม่มีทั้งปีที่หรือเล่มที่ และฉบับที่ ไม่ต้องลงรายการในส่วนนี้
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จ. การลงเลขหน้า ให้ใส่เฉพาะหมายเลขหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของบทความ คั่นด้วย
เครื่องหมายยัติภังค์ (-) โดยจะต้องระบุอักษรย่อคําว่า "น." หรือ "p. หรือ “pp." ก่อนระบุเลขหน้าเสมอ
หากกรณีที่เลขหน้าไม่ต่อเนื่องกันให้ใส่เลขหน้าทั้งหมด โดยใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่น (,) แต่ละหน้า
ตัวอย่าง
ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริกา. เดลินิวส์, น. 6.
Greenbert, G. (2001, August 13). As good as there really such a thing as
brain death. Yorker, pp. 36-41.
Sukprisit, S. (1997, October 25). Big fun in little China. Bangkok Post, p. 1.
6.8 กรณีบทความจากสารานุกรม
ก่องแก้ว วีระประจักษ์. (2539). ลายสือไทย. สารานุกรมสุโขทัยศึกษา. 2, น. 182-183.
สัญญชัย สุวังบุตร. (2537). ค่ายกักกันแรงงาน. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล. 2,
น. 112-114.
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica
(vol. 26, pp. 501-508). Chicago, IL: Encyclopedia Britannica.
7. การเขียนรายการอ้างอิงวิทยานิพนธ์
7.1 กรณีวิทยานิพนธ์ทั่วไป
ได้แก่ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต หลักเกณฑ์การลงรายการใน
ส่วนของชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงชื่อผู้แต่งหนังสือ ในกรณีที่เป็นเอกสาร
ภาษาไทย โดยต้องระบุคําว่า วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สําหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
และคําว่า วิทยานิพนธ์ดุษฎีมหาบัณฑิต สําหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ส่วนกรณีที่เป็นเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ ให้ใช้คําว่า Master’s Thesis หรือ M.S. Thesis สําหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
และคําว่า Ph.D. Thesis หรือ Ph.D. Dissertation สําหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ตามด้วยชื่อ
ประเทศ โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นหลังชื่อวิทยานิพนธ์ และตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
การศึกษาเท่านั้น และให้พิมพ์อยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บ ( )
รูปแบบ
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ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
/ / / / / / / / หรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา).
ตัวอย่าง
ช่อเพ็ญ นวลขาว. (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับแบบ
แผนการผลิตและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ศึกษากรณีชุมชนขนาบนาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์).
เกียรติกําจร กุศล. (2543). รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบ
ที่มีอิทธิพลต่อภาวะความเป็นผู้นําของคณบดี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย).
พลแสน ดวงแก้ว. (2550). การจัดการลอจิสติกส์ของสวนปาล์มน้ํามันในอําเภอพุนพิน
และอําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์).
Dewstow, R. A. (2006). Using the Internet to enhance teaching at the
University of Waikato. (Master's thesis, The University of
Waikato, Hamilton, New Zealand).
7.2 กรณีบทคัดย่อวิทยานิพนธ์จากหนังสือประเภทดรรชนีและสาระสังเขป (Dissertation)
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์ของเอกสารหรือวารสาร)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(ระดับปริญญา,
/ / / / / / / / ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา, ปีพิมพ์วิทยานิพนธ์). ชื่อวารสาร,/ปีที่,
/ / / / / / / / เลขหน้า.
ตัวอย่าง
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Olsen, G. W. (1985). Campus child care within the public supported
post-secondary educational institutions in the state of Wisconsin
(dare care). (Doctoral dissertation, University of WisconsinMadison, 1985). Dissertation Abstract International, 47/03, 783.
8. การเขียนรายการอ้างอิงรายงานการประชุม
รายงานการประชุมทางวิชาการ เป็นเอกสารที่รวบรวมผลงานหลาย ๆ เรื่องจากผู้เสนอผลงาน
หลาย ๆ คน จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม การประชุมเหล่านั้นอาจจัดเป็นครั้งคราวหรือจัดเป็นประจํา มีการระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
ก. ชื่อผู้เขียน ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงชื่อผู้แต่งหนังสือ
ข. ปีพิมพ์ให้ระบุปีจัดพิมพ์รายงาน ไม่ใช้ปีของการประชุม
ค. ชื่อการประชุมให้เขียนเต็ม หากเป็นภาษาต่างประเทศ อักษรตัวแรกของชื่อการประชุมให้
ใช้ตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด ยกเว้นคํานําหน้านาม คําบุพบทและคําสันธาน ทั้งนี้ให้ระบุครั้งที่ของการประชุม
และวันเดือนปีที่จัดการประชุมต่อจากชื่อประชุมให้ชัดเจน
ง. เดือน ปีที่จัดประชุม หากเป็นเอกสารภาษาไทยให้ลง เดือน ปีที่จัดประชุม เอกสารภาษา
ต่างประเทศ ให้ลง ปี, เดือนที่จัดประชุม เว้นวรรค 1 ระยะหลังเครื่องหมายจุลภาค (,)
จ. การลงชื่อผู้จัดประชุม ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงชื่อรวบรวมชื่อบรรณาธิการหนังสือ
โดยให้ใส่หน้าที่ของผู้จัดประชุมในวงเล็บต่อจากชื่อผู้จัดประชุม
ฉ. ในส่วนของสํานักพิมพ์หากไม่ปรากฏ ให้ระบุหน่วยงานที่จัดการประชุมครั้งนั้น พร้อมด้วย
สถานที่จัดประชุม
8.1 บทความในเอกสารประกอบการประชุม/สัมมนาที่พิมพ์เผยแพร่
มีรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงจะคล้ายคลึงกับบทความในหนังสือ
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน ชื่อเอกสาร/ชื่อรายงานการประชุม/สัมมนา
/ / / / / / / / (เลขหน้าที่ปรากฏ)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิมพ์.
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ตัวอย่าง
สุชน ตั้งทวีวิพัฒนา และ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. (2533). การใช้เมล็ดทานตะวันเป็น
แหล่งโปรตีนและพลังงานในอาหารสัตว์ปีก. ใน รายงานการประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 (สาขาสัตวศาสตร์และ
ประมง) (น. 47-59). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Muller, A. L., & Ryan, R. M. (2001). The mind's outer eye. In Alaska
Symposium on Perspectives. Vol. 43: Perspectives on
Perspective (pp. 237-288). Fairbanks, AK: University of Alaska
Press.
8.2 บทความในเอกสาร ประกอบการประชุมวิชาการที่จัดพิมพ์อย่างสม่ําเสมอ
ใช้รูปแบบเดียวกับการลงรายการบทความในวารสาร
หากกรณีเป็นบทคัดย่อ ให้เว้นวรรค 1 ระยะ และใส่คําว่า [บทคัดย่อ] สําหรับเอกสาร
ภาษาไทย และใส่คําว่า [Abstract] สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศต่อจากชื่อบทความ และตามด้วย
เครื่องหมายมหัพภาค (.) และหากเป็นเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุมซึ่งสามารถสืบค้นบทคัดย่อได้จาก
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ใช้ข้อความ สืบค้นบทคัดย่อจาก................. สําหรับเอกสารภาษาไทย และให้ใช้
ข้อความ Abstract retrieved from………........ สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ
8.3 เอกสารประกอบการประชุมซึ่งไม่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ และไม่ได้นําเสนอในการประชุม
การลงรายการชื่อผู้เขียน ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการลงชื่อบทความในหนังสือ ส่วน
การลงเดือน ปีที่จัดประชุม สําหรับเอกสารภาษาไทย ให้ลง เดือน ปีที่จัดประชุม หากเป็นเอกสารภาษา
ต่างประเทศ ให้ลง ปี, เดือนที่จัดประชุม โดยเว้น 1 ระยะหลังเครื่องหมายจุลภาค (,)
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน./(เดือน ปีที่จัดการประชุม)./ชื่อรายงาน/เอกสาร ใน/ชื่อผู้จัดประชุม/(เลขหน้า)
/ / / / / / / /หัวข้อการประชุม./รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม,/สถานที่จัดประชุม.
ตัวอย่าง
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Lichstein, K. L., Johnson, R. S., Womack, T. D., Dean, J. E., & Childers, C. K.
(1990, June). Relaxation therapy for poly-pharmacy use in
elderly insomniacs and noninsomniacs. In T. L. Rosenthal
(Chair), Reducing medication in geriatric populations.
Symposium conducted at the meeting of the First
International Congress of Behavioral Medicine, Uppsala, Sweden.
8.4 เอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม และไม่ตีพิมพ์
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน./(เดือน ปีที่จัดการประชุม)./ชื่อรายงาน/เอกสาร./เอกสารนําเสนอในการประชุม
/ / / / / / / /รายละเอียดเกี่ยวกับการจัด. สถานที่จัดประชุม.
/ / / / / / / / ประชุม,/สถานที่จัดประชุม.
ตัวอย่าง
มนตรี อิสรไกรศีล. (กรกฎาคม 2554). การศึกษาชนิดของวัสดุห่อผลที่มีต่อการเจริญ
เติบโตคุณภาพและการเข้าทําลายโดยโรคแมลงของส้มโอพันธุ์ทองดีและ
ทับทิมสยาม. เอกสารนําเสนอในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ โดย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน.
กรุงเทพมหานคร.
Crespo, C. J. (1998, March). Update on national data on asthma. Paper
presented at the meeting of the National Asthma Education
and Prevention Program, Leesburg, VA.
8.5 โปสเตอร์ที่จัดในที่ประชุม
รูปแบบ
ชื่อเจ้าของผลงาน./(ปี, เดือน)./ชื่องาน. การนําเสนอโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ,
/ / / / / / / / สถานที่จัดประชุม.
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ตัวอย่าง
วาสนา จงไกรจักร. (2553, ตุลาคม). ความเหมือนที่แตกต่างของปุดคางคก. การ
นําเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมประจําปีโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษา
นโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT), อุบลราชธานี.
Binh, N. X., McCue, G., & O’Brien, K. (1999, October). English language and
development at Vihn University, Nghe An Province. Poster session
presented at the Fourth International Conference on Language
and Development, Hanoi, Vietnam.
8.6 รายงานการวิจัย
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่องานวิจัย (ประเภทของงานวิจัย เช่น รายงานการวิจัย).
/ / / / / / / / สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ณรงค์ บุญสวยขวัญ, สมใจ พิมล, ไพโรจน์ นวลนุ่ม, นุสนธ์ สงเอียด, รัชฏา คชแสงสันต์
และ ขจรยุทธ อัจจิกุล. 2547). การจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด
นครศรีธรรมราช (รายงานการวิจัย). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
9. การเขียนรายการอ้างอิงสื่อโสตทัศน์และสื่ออื่น ๆ
สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวัสดุที่ไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางการศึกษา สื่อประเภทนี้ในบางครั้งก็จําเป็นที่จะต้องนํามาใช้ จึงจําเป็นต้อง
อ้างอิงเพื่อประกอบการนําเสนอเนื้อหาด้วย โดยมีรูปแบบการลงประเภทของสื่อที่นํามาอ้างอิง เช่น แผนที่
(Map) สไลด์ (Slide) ภาพยนตร์ (Motion Picture) รายการโทรทัศน์ (Television broadcast) วัสดุ
บันทึกเสียง (Sound recording) วีดิทัศน์ (Video recording) เป็นต้น
รูปแบบ
ชื่อผู้จัดทํา (หน้าที่)./(ปีที่ผลิต)./ชื่อเรื่อง. /[ลักษณะของสื่อ]. /สถานที่ผลิต: หน่วยงานที่เผยแพร่.
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ตัวอย่าง
9.1 วีดิทัศน์
สารคดีส่องโลก ปลาโลมา. (2542). [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ: มีเดียออฟมีเดีย.
สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ. (2544). พลังงานนิวเคลียร์ พลังที่ขับเคลื่อนเอกภพ.
[วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ: สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ.
อยุธยา: สมเด็จพระนารายณ์มหาราช. (2540). [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ: ทิชชิ่งทอยส์.
Chason, K. W. & Sallustio, S. (2002). Hospital preparedness for bioterrorism
[videocassette]. Secaucus NJ: Network for Continuing
Medical Education.
9.2 แผนที่
กรมอุทกศาสตร์ ราชนาวีไทย. (2530). ประเทศไทย: อ่าวไทย-ฝั่งตะวันออก:
เกาะช้างถึงเกาะยอ. [แผนที่]. กรุงเทพฯ: กรมอุทกศาสตร์ ราชนาวีไทย.
Africa. (1972). [Map]. Chicago, IL: Denoer Geppert.
National Geographic Society (U.S.). (2002). Antarctica, a new age of
exploration. [Map]. Washington, DC: The Society.
9.3 ไมโครฟิล์ม
อย่าเปิดประตูต้อนรับเชื้อเอดส์. (2536). [สไลด์]. กรุงเทพฯ: โครงการป้องกัน
โรคเอดส์แห่งชาติ.
Mitchell, D. H. (1974). Mushrooms. [Microform]. Denver, CO: Poisinde.
9.4 ภาพยนตร์
ชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ. (กํากับการแสดง). (2550). ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.
[ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: บริษัท พร้อมมิตรโปรดักชั่น จํากัด: สหมงคลฟิล์ม.
9.5 รายการวิทยุ-โทรทัศน์
ธงชัย ประสงค์สันติ เท่ง เถิดเทิง และ ท้อด ทองดี. (ผู้ดําเนินรายการ).
(27 ธันวาคม 2552). คุณพระช่วย [รายการโทรทัศน์]. กรุงเทพฯ:
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์.
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9.6 ซีดีรอม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2544). การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. [ซีดีรอม]. กรุงเทพฯ:
การท่องเที่ยวฯ.
eGuide Regional online directory. (2545). [CD-ROM]. Bangkok: eGuide
(Thailand).
Key Mega ClipArt 15,000. [n.d.]. [CD-ROM]. [n.p.]: Softkey.
9.7 แฟ้มข้อมูล
Canal System. (1988). [Computer File]. Edwardsville, KS: Medissim.
9.8 สาระสังเขปจากฐานข้อมูลซีดีรอม
Kantipong P. & Panich V. (1998, May). Hepotic penicilliosisin patients
without skin lesions. Clin Infect Dis. [CD-ROM]. 26, 5. Abstract
from: Current Content: Clinical Medicine 1997-98. (ZM239-0035.)
10. การเขียนรายการอ้างอิงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์นั้นนับวันจะมีมากขึ้นโดยลําดับ โดยมีเว็บไซต์เป็นแหล่งสารสนเทศที่มี
ผู้ใช้มากที่สุด สิ่งสําคัญของการอ้างอิงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ คือ ผู้เขียนจะต้องชี้ให้ผู้อ่านเข้าถึง
สารสนเทศที่อ้างให้มากที่สุด โดยอ้างให้เจาะจงลงไปในตัวเอกสารที่ใช้อ้างอิงมากกว่าการอ้างอิงโฮมเพจที่
เข้าถึงได้ ต่อจากนั้นจึงจะบอกแหล่งหรือที่อยู่ของสารสนเทศนั้น ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่เพิ่มเติมในแต่ละ
ส่วน แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
10.1 กลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ (Online Periodical)
10.2 กลุ่มเอกสารที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Nonperiodical Document on Internet)
10.3 วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยและรายงานทางวิชาการ
10.4 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ
โดยมีรายละเอียดการลงรายการ ดังนี้
ชื่อผู้แต่ง
ให้ระบุชื่อผู้เขียนบทความในกรณีที่เป็นกลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ แต่หากไม่มีให้ระบุผู้รับผิดชอบ
หลักหรือบรรณาธิการในการสร้างแฟ้มข้อมูล เว็บไซต์ เว็บเพจ โดยใช้วิธีการเขียนตามหลัก เกณฑ์ของการ
เขียนชื่อผู้แต่งของหนังสือ
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ชื่อเรื่อง
ให้ระบุชื่อเรื่องตามที่ปรากฏ สามารถใช้ชื่อแฟ้มข้อมูล ชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อเว็บไซต์หรือ
ชื่อเว็บเพจก็ได้ โดยระบุในลักษณะเดียวกับชื่อเรื่องของหนังสือ
แหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้
ให้ระบุแหล่งที่เข้าถึงต่อท้ายคําว่า เข้าถึงจาก สําหรับภาษาไทย หรือ Retrieved from สําหรับ
ภาษาต่างประเทศ แหล่งที่เข้าถึงได้ให้ระบุรายละเอียดที่เข้าแหล่งที่สืบค้นได้อย่างเจาะจงที่สุด เช่น ชื่อ
ฐานข้อมูล หากเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ระบุวิธีการที่ใช้ค้นหาสารสนเทศได้ เช่น Telnet หรือ FTP
หรือ WWW ตามด้วยหมายเลข URL ที่เข้าถึงได้ โดยระบุรายละเอียดตั้งแต่ Site/ Path และ File ที่
สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้
1. การพิมพ์ URL หากต้องแยกบรรทัดใหม่ให้ขึ้นบรรทัดใหม่หลังเครื่องหมายทับ( /) หรือก่อน
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) และไม่ให้มีเครื่องหมายยัติภังค์ ( – ) สําหรับการพิมพ์ที่ต้องแยกรายการ URL
2. ไม่ต้องใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) หลัง URL หรือเว็บไซต์
3. ข้อมูล URL หรือเว็บไซต์ที่นํามาอ้างอิงควรเป็นข้อมูลวิชาการ และอยู่ใน URLหรือเว็บไซต์ที่
ถาวร หากไม่สามารถค้นกลับไปดูข้อมูลที่นํามาอ้างอิงได้เนื่องจากไม่มี URL หรือเว็บไซต์ดังกล่าวและไม่มี
ข้อมูลฉบับพิมพ์ที่จะนํามาอ้างอิงเป็นหลักฐานได้ อาจจะต้องดึงข้อมูลส่วนนี้ออกจากงานนั้น ๆ
4. ให้ใส่ URL หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่นํามาอ้างอิงโดยตรง
หมายเลข DOI
หมายเลข DOI หรือ Digital Object Identifier เป็นชื่อหรือรหัสมาตรฐานของทรัพยากร
สารสนเทศในรูปดิจิทัล กําหนดขึ้นเพื่อระบุชื่อ ตําแหน่งหรือที่จัดเก็บ (URL) ของทรัพยากรสารสนเทศ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ ผยแพร่ แ ละให้ บ ริ ก ารบนอิ น เทอร์ เ น็ ต เช่ น หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บทความ
อิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มข้อมูลประเภทรูปภาพ แฟ้มข้อมูลประเภทเสียง แฟ้มข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหว
เป็นต้น การใส่รายละเอียดให้ระบุคําว่า doi ด้วยอักษรตัวเล็กและตามด้วยหมายเลขที่ปรากฏโดยไม่ต้อง
เว้นระยะ
ซึ่งมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การลงรายการแต่ละประเภท ดังนี้
10.1 กลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ (Online Periodical)
สิ่งพิมพ์ต่ อเนื่องออนไลน์ หมายถึง การอ้ างบทความอิเล็ กทรอนิ กส์ที่เผยแพร่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ บทความอิเล็กทรอนิกส์ของรายงานการประชุม
บทความในจดหมายข่ าวอิ เล็กทรอนิ กส์ ซึ่งสามารถสื บค้ นผ่านระบบออนไลน์ การอ้า งอิง ใช้หลักการ
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พื้น ฐานเช่ นเดีย วกับ การอ้ า งอิ งเอกสารที่เ ป็ นสิ่ งพิ มพ์ต่ อเนื่ อง แต่เ พิ่ มเติมข้ อมู ลเกี่ย วกับ ประเภทของ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งที่อยู่ของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง
ให้ระบุชื่อผู้เขียนบทความในกรณีที่เป็นกลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ แต่หากไม่มีให้
ระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือบรรณาธิการ
ชื่อเรื่อง
ให้ระบุชื่อเรื่องตามที่ปรากฏ
ปีที่, ฉบับที่
ให้ระบุปีที่ (Volume) เสมอ หากไม่ใช่ให้ระบุปีพิมพ์หรือปีที่เผยแพร่แฟ้มข้อมูล
หน้าที่ปรากฏ
ในกรณี ที่ เ ป็ น บทความที่ มี ก ารตี พิ ม พ์ เ ป็ น ฉบั บ พิ ม พ์ ด้ ว ยให้ ร ะบุ เ ลขหน้ า หากเป็ น
บทความที่เผยแพร่เฉพาะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่จําเป็นต้องระบุเลขหน้าของบทความ
กลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ
ก. บทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารซึ่ ง มี ทั้ ง ฉบั บ พิ ม พ์ เ ป็ น รู ป เล่ ม และเผยแพร่ ใ นรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ว่า [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์] สําหรับเอกสารภาษาไทย และ
คําว่า [Electronic version] สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ หลังชื่อบทความ โดยเว้นวรรค 1 ระยะ
หน้าและหลังวงเล็บเหลี่ยม [ ] แล้วจึงตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
ตัวอย่าง
เจษฎา นกน้อย และ วรรณภรณ์ บริพันธ์. (2552). การตลาดทางอินเทอร์เน็ต: โอกาส
ทางเลือกและความท้าทาย [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารบริหารธุรกิจ,
32(121), 34-52.
Leadbetter, J. Learning in and for interagency working: making links
between practice development and structured reflection.
[Electronic version]. Learning in Health and Social Care, 7(4),
181-250.
ข. บทความในวารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ไม่ มี ก ารจั ด พิ ม พ์ เ ป็ น รู ป เล่ ม ให้ ล งรายการ
เช่ น เดีย วกั บบทความในวารสาร และหากบทความนั้ น มี หมายเลข DOI ที่ ป รากฏ ให้ ร ะบุต่ อจาก
รายละเอียดของบทความ หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) โดยเว้น 1 ระยะ และใช้คําย่อว่า doi ตามด้วย
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เครื่องหมายทวิภาค ( : ) โดยไม่ต้องเว้นระยะ และตามด้วยหมายเลขที่ปรากฏโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย
มหัพภาค (.) หลังหมายเลข doi
รูปแบบ
างพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่/(ฉบับที่), เลขหน้า-เลขหน้า. /doi:xxxx
ชื่อผูตั้แวต่อย่
ง./(ปี
ตัวอย่าง
Roger L. C. & Richard, L. H. (2010). Calcium-Permeable AMPA Receptor
Dynamics Mediate Fear Memory Erasure. Science, 330(6007),
1108-1112. doi:10.1126/science.1195298
ค. บทความที่สืบค้นได้จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ปรากฏหมายเลข DOI ให้ใส่ URL
ของเว็บเพจของชื่อสิ่งพิมพ์นั้น โดยไม่ต้องใส่ที่อยู่ลึกลงไปถึงบทความหรือฐานข้อมูล เช่น
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./ (ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่/(ฉบับที่),/เลขหน้า-เลขหน้า./URLของวารสาร
ตัวอย่าง
Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Swope, K. (2011, January). The
holdout problem and urban sprawl: Experimental evidence.
Journal of Urban Economics. 69(1), 72. Retrieved from
http://journals.elsevier.com/00941190/journal-of-urban-economics/
Venables, D. (2000). How to avoid search engines. Internet Newsletter
for Lawyers, (January-February 2000). Retrieved from
http://www.venables.co.uk/n0001jav.htm#section9
ง. บทความในนิตยสารที่มีการเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./(ปี, เดือนที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร,/ปีท/ี่ (ฉบับที่), เลขหน้าที่ปรากฏ.
/ / / / / / / / URL หรือเว็บไซต์ของข้อมูล
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ตัวอย่าง
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. (กันยายน 2553). คนกับธรรมชาติต้องอยู่ร่วมจึงอยู่รอด:
ปาฐกถาเนื่องในวาระ 20 ปีการจากไปของสืบ นาคะเสถียร. สารคดี,
26(307), 1-2, สืบค้นจาก http://www.sarakadee.com/web/
modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1047
Novotney, A. (2010, January). Integrated care is nothing new for these
psycologists. Monitor on Psychology, 41(1), Retrieved from
http://www.apa.org/monitor
จ. บทความประเภทจดหมายข่าวที่มีการเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
สิทธิการ นิพภยะ. (มิถุนายน 2552). การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา 2546-2552.
จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลก, 6(3). สืบค้นจาก
http://www.thailandwto.org/Doc/Pub/PubNews/
Newsletter_6_3.pdf
Osborne, H. (2009, March 27). In other words...talking health to men.
Health Literacy Consulting. Retrieved from
http://www.healthliteracy.com/article.asp?PageID=8679
10.2 กลุ่มเอกสารที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Non periodical Document on Internet)
ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศจากเว็บไซต์ มีรายละเอียดดังนี้
ก. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งฉบับพิมพ์เป็นรูปเล่ม และ
เผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ลงรายการเช่นเดียวหนังสือ หากหนังสือนั้นไม่มีหมายเลข DOI ให้ใส่
URLของเว็บเพจของชื่อสํานักพิมพ์หรือผู้จัดทําเป็นหลัก โดยให้ระบุต่อจากรายละเอียดของหนังสือหลัง
เครื่องหมายมหัพภาค (.) เว้น 1 ระยะ แต่หากว่ามีหมายเลข DOI ให้ใส่คําย่อว่า doi ตามด้วยเครื่องหมาย
ทวิภาค ( : ) โดยไม่ต้องเว้นระยะ และตามด้วยหมายเลขที่ปรากฏ เช่น
Porter, A. (2004). Precise but useless data accelerated testing and
validation. doi:10.1016/B978-075067653-3/50021-7
ข. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก (e-book available from a
Library database) ให้ลงรายการเช่นเดียวกับหนังสือ และให้ใส่ URL ของเว็บเพจของฐานข้อมูลนั้น เช่น
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พงษ์ ผาวิจิตร. (2548). นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์ สืบค้นจาก
http://www.2ebook.com
Semino, E., & Short, M. (2004). Corpus stylistics: Speech, writing and
thought presentation in a corpus of English Writing. London,
England: Routledge. Retrieved from http://www.netlibrary.com
ค. เอกสารในเว็ บไซต์ ซึ่ งเป็ น มั กเป็ น ข้ อมู ล ที่ มีการเปลี่ ย นแปลงและมี การปรั บ ปรุ งให้
ทันสมัยอยู่เสมอ จึงไม่ต้องระบุวัน เดือนปีที่สืบค้น และหากไม่ปรากฏปีพิมพ์ ให้ใส่ ม.ป.ป. สําหรับงาน
หรือเนื้อหาที่เป็นภาษาไทย และใส่ n.d. หมายถึง no date สําหรับงานหรือเนื้อหาที่เป็นภาษาต่าง
ประเทศแทน ในส่วนของผู้แต่งให้ระบุชื่อผู้เขียน แต่หากไม่ปรากฏให้ระบุหน่วยงานที่จัดทําหรือชื่อเรื่อง
แทน
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเอกสาร./URL หรือเว็บไซต์ของข้อมูล
ตัวอย่าง
ปุญญวันต์ จิตประคอง. (2554). วิวัฒนาการการเมืองการปกครองพม่า. สืบค้นจาก
http://www.midnightuniv.org/category/politics
GVU. 8th www user survey. (n.d.). Retrieved from
http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-1997-10/
ง. เอกสารหรือสารสนเทศที่ได้จากเว็บไซต์ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลประเภท PDF ให้ ระบุ
URL หรือที่อยู่เว็บไซต์จนถึงที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลนั้น โดยไม่ต้องระบุวันที่สืบค้น เช่น
การเขียนอ้างอิงทางวิชาการ. สืบค้นจาก www.wiruch.com/
article% 20footnote%20writing.pdf
Tourism Authority of Thailand. Political developments in Thailand:
Statement by Thai prime minister, H.E. Mr. Abhisit Vejjajiva,
Retrieved from http://www.thailand.org.il/files/wordocs/
statementministry.pdf
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จ. เอกสารหรือสารสนเทศที่ได้ จากเว็บไซต์ของหน่ว ยงาน โครงการ คณะ สาขาวิ ชาใน
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน
ให้ระบุชื่อมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน และหน่วยงานย่อยที่เป็นเจ้าของเอกสารนั้น ๆ ก่อนระบุ URL หรือ
เว็บไซต์ เช่น
เดชา นันทพิชัย. (2546). การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม. สืบค้นจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Website:
http://staffs.wu.ac.th/~ndecha/information skill.htm
Seung-chan, K. (2010). Double-sideness of double majoring. Retrieved
from The Yonsei Annals Website:
http://annals.yonsei.ac.kr/news/articleView.html?idxno=875
10.3 วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยและรายงานทางวิชาการ
ก. หากเป็นวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นจากฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูล ProQuest
Dissertation and Theses database ให้ลงรายละเอียดเช่นเดียวกับฉบับพิมพ์ และตามด้วยที่มาของ
วิทยานิพนธ์นั้น ๆ โดยใช้คําว่า สืบค้นจาก สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําว่า Retrieved from
สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ เช่น
ณภัทร ทัศนวิสุทธิ์. (2548). การวิเคราะห์หาปริมาณโบรอนในอาหารโดยวิธีวัดศักย์
ไฟฟ้าด้วยเตตระฟลูออโรโยเรตไอออนซีเล็คทีฟอิเล็คโทรด. สืบค้นจาก
Thai Digital Collection.
Johnson, S. (2004). Financial variables and merger premiums: Evidence
from bank mergers. Retrieved from ProQuest Dissertations and
Theses database. (UMI No. 3025476)
ข. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (proceedings of meetings and symposia) ใหัลง
รายการเช่ น เดี ย วกั บ การลงการอ้ า งอิ งเอกสารประกอบการประชุ มวิ ช าการ (proceedings) รวม ถึ ง
เอกสาร (paper) ที่นําเสนอในที่ประชุม ตามด้วยหมายเลข DOI หากไม่มีให้ใส่ URL หรือเว็บไซต์ของ
ข้อมูล เช่น
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Junger, U. (2006, August). Processing metadata for electronic journals:
the example of the German Union Catalogue of Serials. Paper
presented at the The World Library and Information Congress:
72th IFLA General Conference and Council, Seoul, Korea.
Retrieved from http://www.ifla.org/IV/ifla72/papaer/
123-junger-en.pdf
10.4 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ
ได้แก่ สารสนเทศประเภทสารานุกรม พจนานุกรม หนังสือคู่มือ วิกิ (WIKI) เป็นต้น การลง
รายละเอียดให้ลงเช่นเดียวกับบทความในหนังสือและตามด้วยที่มาของเอกสารนั้น ๆ โดยใช้คําว่า สืบค้นจาก
สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําว่า Retrieved from สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ เช่น
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ํา. (2550). สารานุกรมไทย ฉบับ
เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี. สืบค้นจาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/
book.php?book=24&chap=8&page=t24-8-infodetail01.html
Hanegraaff, W. (2005). New Age movement. In L. Jones (Ed.),
Encyclopedia of religion. Retrieved from
http://find.galegroup.com/gvrl/
ยกเว้นการลงรายละเอียดในส่วนของวิกิ ที่มักจะไม่ค่อยระบุผู้เขียนและเป็นสารสนเทศที่
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นส่วนของผู้เขียนและวันที่เผยแพร่จึงไม่จําเป็นต้องระบุลงในรายการ
บรรณานุกรม แต่จะต้องระบุวันที่สืบค้นสารสนเทศด้วย เช่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2553, จากวิกิพีเดีย
http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Network management. (n.d.). Retrieved November 20, 2010, from
Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Network_management
ส่วนสารสนเทศบนเว็บไซต์ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) รายงานประจําปี
(Annual Report) เอกสารประเภทไฟล์ PowerPoint (PowerPoint Slides) การแสดงความคิดเห็นบน
บล็อก (Blog post) วิดีโอออนไลน์ (Online Video) เช่น Youtube Video หรือรูปแบบการบันทึก
โปรแกรมรายการวิทยุหรือใกล้เคียงกันในรูปแบบดิจิทัล (Audio Podcast) การประกาศบน facebook
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(facebook post) การประกาศบน Twitter (Twitter post) การแสดงความคิดเห็นบนวิกิ (WIKI) เป็นต้น
หากเป็นการแสดงความคิดเห็น (Blog post) ต้นฉบับ ให้ใช้คําว่า [Web log post] แต่หากเป็นการตอบ
กลั บ (reply) หรื อแสดงความคิ ด เห็ น (comment) ที่ นํ าไปยั งกระทู้ ต้ น ฉบั บให้ ใช้ คํา ว่ า [Web log
comment]
การเขียนรายการบรรณานุกรมมีรูปแบบเดียวกับการเขียนรายการเอกสารเอกสาร แต่ส่วน
ของชื่ อ เนื้ อ หาไม่ ต้ อ งใช้ อั ก ษรตั ว เอนหรื อ ตั ว หนาเหมื อ นสิ่ ง พิ ม พ์ ป ระเภทอื่ น แต่ ต้ อ งระบุ รู ป แบบ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์นั้นด้วย เช่น
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน/(ปี,เดือน วันที่)./ชื่อเนื้อหา./[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์]. /Retrieved
/ / / / / / / / from URL หรือเว็บไซต์ของข้อมูล
ตัวอย่าง
ชาญณรงค์ ราชบัวน้อย. ศัพท์บัญญัติการศึกษา. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก
http://www.sornor.org/
สันติ เศวตวิมล และ สมเกียรติ คุณานิธิพงษ์. (28 กรกฎาคม 2552). Color of life.
[การบันทึกโปรแกรมรายการวิทยุ] สืบค้นจาก
http://podcast.mcot.net/ rss/99_rss.xml
Siamsearch. (21 มกราคม 2553). ฝึกหัดเล่นระนาดเอก เพลงโยสลัม. [แฟ้มวิดีโอ].
สืบค้นจาก http://www.youtube.com/watch?v=eMR9OiJIogg
Whitney, C. LinkedIn for iPhone 3.5: communication made easier.
[web blog post]. Retrieved from http://blog.linkedin.com/
Nonja. (2010). In Facebook [Fan page]. Retrieved March 17, 2010, from
http://www.facebook.com/pages/Nonja/190010092116
BarackObama. (2009a, July 15). Launched American Graduation Initiative
to help additional 5 mill. Americans graduate college by 2020:
http://bit.ly/gcTX7 [Twitter post]. Retrieved from
http://twitter.com/BarackObama/status/2651151366
Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light
switch [Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com/
watch?v=Vja83KLQXZs
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Van Nuys, D. (Producer). (2007, December 19). Shrink rap radio [Audio
podcast]. Retrieved from http://www.shrinkrapradio.com/
11. การเขียนรายการอ้างอิงสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ
11.1 จุลสาร เอกสารอัดสําเนา แผ่นพับ หรือเอกสารไม่ตีพิมพ์อื่น ๆ
จุลสาร เอกสารอัดสําเนา แผ่นพับ หรือเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่อื่น ๆ ใช้แบบแผน
เดียวกับหนังสือ แต่ให้ใส่ประเภทของเอกสารไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ไว้ก่อนสถานที่พิมพ์ เช่น
ใช้คําว่า จุลสาร สําหรับเอกสารภาษาไทย และใช้คําว่า pamphlet สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ
และใช้คําว่า แผ่นพับ สําหรับเอกสารภาษาไทย และใช้คําว่า brochure สําหรับเอกสารภาษาต่าง
ประเทศ โดยเว้นวรรค 1 ระยะหน้าประเภทของเอกสาร
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./[จุลสาร/เอกสารอัดสําเนา/แผ่นพับ]./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ธีระ อาชวเมธี. (2520). การเปรียบเทียบความเร็วในการเข้าใจจํานวน ซึ่งเขียนเป็น
ตัวเลขอารบิก ตัวเลขไทย และตัวอักษรไทย. [เอกสารอัดสําเนา]. กรุงเทพฯ:
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Farquharson, A. (2002). Navin Rawanchaikul: Visual artist. [Pamphlet].
Thailand: The British Council.
Research and Training Centre on Independent Living. (1993). Guidelines
for reporting and writing about people with disabilities (4th ed.)
[Brochure]. Melbourne, Vic: Author.
11.2 งานที่ไม่ได้ตีพิมพ์
ก. เป็นงานที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ และไม่ได้นําเสนอให้สํานักพิมพ์ตีพิมพ์ ให้ระบุคําว่า
เอกสารไม่ตีพิมพ์ ในเอกสารภาษาไทย และระบุคําว่า Unpublished manuscript สําหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่เขียน)./ ชื่อเรื่อง./เอกสารไม่ตีพิมพ์.
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ตัวอย่าง
Ipock, E., & Street, S. (1999). Early childhood development: A new
perspective. Unpublished manuscript.
ข. งานที่ไม่ตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัย โดยระบุคําว่า เอกสารไม่ตีพิมพ์ ในเอกสารภาษาไทย
และระบุคํา ว่ า Unpublished manuscript สํ า หรั บเอกสารภาษาต่า งประเทศ และในกรณี ที่
มหาวิทยาลัยไม่เป็นที่รู้จัก จําเป็นต้องระบุชื่อมหาวิทยาลัย หากสามารถใส่ชื่อเมือง หรือรัฐ ชื่อจังหวัด
หรือชื่อประเทศต่อท้ายชื่อมหาวิทยาลัย โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรค 1 ระยะคั่นระหว่าง
ชื่อมหาวิทยาลัยและส่วนขยายดังกล่าว
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่เขียน)./ชื่อเรื่อง./เอกสารไม่ตีพิมพ์,/ชื่อมหาวิทยาลัย,/ส่วนขยาย (ถ้ามี).
ตัวอย่าง
Ryff, C. D., Lee, Y. H., & Na, K. C. (1993). Through the lens of culture:
psychological well-being at mid life. Unpublished manuscript,
University of Wisconsin, Madison.
ค. สิ่งพิมพ์ที่อยู่ระหว่างการพิมพ์ (In press) รูปแบบการอ้างอิงใช้เหมือนกับบทความในวารสาร
แต่ไม่ต้องระบุปีที่ ฉบับที่หรือเลขหน้าจนกว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ และระบุคําว่า อยู่ระหว่างการ
พิมพ์ ในเอกสารภาษาไทย และระบุคําว่า In press สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ เช่น
วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา. (อยู่ระหว่างการพิมพ์). ประสิทธิภาพของการสืบพันธุ์ของ
โคนม. เชียงใหม่สัตวแพทยสาร.
Zuckerman, M. & Kieffer, S. C. (in press). Race differences in face-ism:
Does facial prominence imply dominance?. Journal of
Personality and Social Psychology.
ง. ข้อมูลดิบที่ได้จากการศึกษา ไม่มีชื่อของงาน ให้ตั้งหัวข้อขึ้นมาเอง และไม่ต้องพิมพ์เป็นตัว
เอนหรื อ หนา เอกสารภาษาไทย ใช้ คํ า ว่ า ข้ อ มู ล ดิ บ ส่ ว นเอกสารภาษาต่ า งประเทศ ใช้ คํ า ว่ า
Unpublished raw data
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รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่ศึกษาเสร็จ)./[หัวข้อที่ตั้งขึ้นเอง]./เอกสารไม่ตีพิมพ์,/ข้อมูล
ดิบ.
ตัวอย่าง
Deaux, M., & Wise, A. R. (1993). [Auditory response latencies in rat
auditory cortex]. Unpublished raw data.
จ. สิ่งพิมพ์ที่จํากัดการเผยแพร่ เป็นสิ่งพิมพ์ที่ได้มาจากแหล่งอื่น ๆ หรือมาจากการสืบค้น
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้ใช้คําว่า ได้จาก สําหรับเอกสารภาษาไทย และใช้คําว่า Available from
สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ก่อนชื่อและที่อยู่ที่หาสิ่งพิมพ์มาได้ หรือใส่ URL แทนที่อยู่ หรือเพิ่ม
เติมจากที่อยู่ที่หาสิ่งพิมพ์ได้
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน./ (เดือน ปี)./ ชื่อเรื่อง./(ได้จากชื่อและที่อยู่ที่หาสิ่งพิมพ์ได้.
ตัวอย่าง
Chambers, W. R. (Ed.). (2002). INAC Projects. (Available from the Isaawian
Nation Arts Council).
11.3 เอกสารสิทธิบัตร
รูปแบบ
ชื่อผู้จดสิทธิบัตร./(ปีที่จดลิขสิทธิ์, เดือน วัน)./ชื่อสิ่งประดิษฐ์./ประเทศที่จดสิทธิบัตร.
ตัวอย่าง
สาธิต เกษมสันต์, ม.ล. (4 กุมภาพันธ์ 2526). กรรมวิธีในการทําออบโซลูตอัลกอฮอล์.
สิทธิบัตรไทย เลขที่ 77.
Buchanan, R. A. (1979, Jan 23). Extraction of rubber or rubberlike
Substances from fibrous plant materials. US. Patent No.
4, 136,141.
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11.4 เอกสารอันดับรอง
ในกรณี ที่ต้ องการอ้ า งเอกสารที่ มีผู้ กล่ า วไว้ แล้ ว ในหนั งสื ออี กเล่ มหนึ่ ง โดยไม่ ได้ อ่า น
เอกสารต้นฉบับเดิม การอ้างเช่นนี้ถือว่ามิได้เป็นการอ้างถึงเอกสารนั้นโดยตรง การลงรายการอ้างอิงหรือ
บรรณานุกรมให้ลงรายการของผู้แต่งอันดับรอง เช่น
กุหลาบ มัลลิกะมาส. (2525). ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ: วัชรินทร์
การพิมพ์.
Colheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading
alound: Dual-route and parpallel-distributed-processing
approaches. Psychological Review, 100, 589-608.
11.5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รูปแบบ
ชื่อสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม./(ปีที่ออกประกาศ)./ชื่อมาตรฐาน
/ / / / / / / / ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม./เลขที่ มอก.
ตัวอย่าง
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2548). เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี
โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก. มอก. 50-2548.
12. หลักเกณฑ์การพิมพ์รายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
หลักเกณฑ์ในการพิมพ์รายการอ้างอิงและบรรณานุกรม มีดังนี้
1. วิทยานิพนธ์ภาษาไทย ให้พิมพ์คําว่า “รายการอ้างอิง”หรือ “บรรณานุกรม” วิทยานิพนธ์
ภาษาต่างประเทศใช้คําว่า “References” หรือ “Bibliography” กลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด
20 จุด ตัวหนา จากนั้นเว้นระยะ 1 บรรทัดแล้วพิมพ์รายการสารสนเทศที่นํามาอ้างอิง
2. การพิมพ์รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมแต่ละรายการ ให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
โดยไม่ต้องตั้งการพิมพ์กั้นขวา หากรายการใดไม่จบใน 1 บรรทัดให้พิมพ์บรรทัดต่อ ๆ มา โดยย่อหน้า 0.8
นิ้ว หรือประมาณตัวอักษรตัวที่ 9 จนจบรายการนั้น ๆ แล้วจึงขึ้นรายการใหม่
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3. รายการที่นํามาอ้างอิง ให้แยกตามประเภทดังนี้
3.1 หนังสือ
3.2 บทความในหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สารานุกรม
3.3 เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารการประชุม สัมมนา จุลสาร โสตทัศน์ เป็นต้น
3.4 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
4. ในกรณีที่รายการที่นํามาอ้างอิงก็อาจจะไม่ต้องแยกประเภทของเอกสารก็ได้
13. การเรียงลําดับรายการอ้างอิง
หลังจากที่เขียนรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมของเอกสารที่นํามาใช้อ้างอิงทั้งหมดแล้ว แต่ละ
รายการที่ปรากฏจะต้องเรียงลําดับตามลําดับอักษรตัวแรกของรายการที่ปรากฏ (ก-ฮ, A-Z) หากมี
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ให้เรียงแยกกันโดยให้เรียงภาษาไทยมาก่อนเสมอ การเรียงลําดับของรายการ
อ้างอิง ทําได้ 2 ลักษณะคือ
1. หากจํานวนรายการไม่มาก ให้เรียงรวมทุกรายการไว้ด้วยกันโดยเรียงตามลําดับอักษรของ
ผู้แต่ง
2. หากจํานวนรายการมีจํานวนมาก ควรเรียงรายการแยกตามประเภทของเอกสาร ทั้งนี้ในการเรียง
แต่ละประเภทให้เรียงตามลําดับอักษรของผู้แต่งด้วยเช่นกัน
หลักการเรียงรายการตามลําดับอักษร
การเรียงรายการอ้างอิงให้เรียงเอกสารภาษาไทยก่อน จากนั้นจึงเรียงเอกสารภาษาต่างประเทศ
โดยเรียงลําดับตามลําดับอักษรตัวแรกที่ปรากฏตามแบบของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือ
Dictionary ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป โดยมีหลักการเรียง ดังนี้
1. ให้เรียงทีละตัวอักษรของคํานั้น เช่น
กรกนก โมราศิลป์
เสาวนีย์ บุญมั่น
Brown, J. A.
Browner, J. A.
2. คํานําหน้าชื่อ M’ Mc หรือ Mac ให้เรียงตามรูปที่ปรากฏ โดยไม่สนใจเครื่องหมาย ‘
(apostrophe) เช่น
Mcarthur
Mcnell
M’ Cornell
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3. ชื่อสกุลที่มีคํานําหน้านาม (article) หรือคําบุพบท (preposition) เช่น de, la, du, von
ฯลฯ ให้เรียงตามกฎของภาษานั้น หากรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชื่อสกุล ให้เรียงลําดับอักษรตามรูปที่ปรากฏ
4. หากเรียงงานหลายงานที่มีชื่อผู้แต่งคนแรกเหมือนกัน โดยใช้หลักดังนี้
4.1 ให้เรียงรายการที่มีผู้แต่งคนเดียวมาก่อนรายการที่มีหลายคน
4.2 หากผู้แต่งคนแรกซ้ํากัน ให้เรียงตามชื่อผู้แต่งคนต่อมา
4.3 หากผู้แต่งเหมือนกันหมด ให้เรียงลําดับตามอักษรของชื่อเรื่อง
4.4 หากผู้แต่งเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้แต่งคนเดียวหรือหลายคน ให้เรียงตามปีพิมพ์
ต่อมา แต่หากปีพิมพ์ยังซ้ํากัน ให้เรียงตามลําดับอักษร a b c ที่กํากับปีพิมพ์นั้น
5. การเรียงรายการที่มีตัวเลข ซึ่งไม่ใช้ปีพิมพ์ ให้เรียงตามการออกเสียงตัวเลขนั้น เช่น
80 วันรอบโลก
100 ศัพท์น่ารู้
6. หากชื่อผู้แต่งเหมือนกัน ให้เรียงตามอักษรของชื่อต้นและชื่อกลาง เช่น
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ชาญวิทย์ จารุสมบัติ
Maas, M.
Maas, S. A.
7. เอกสารผู้แต่งที่เป็นสถาบัน สมาคม หน่วยงาน ให้เรียงตามลําดับอักษรตัวแรกของชื่อสถาบัน
ที่สะกดเต็ม โดยเรียงไปทีละลําดับตั้งแต่หน่วยงานใหญ่ถึงหน่วยงานย่อย
8. การเรียงงานที่ไม่มีผู้แต่ง ชื่อเรื่องจะนํามาเรียงไว้แทนชื่อผู้แต่ง ให้เรียงรายการอ้างอิงตาม
อักษรของชื่อเรื่อง
14. การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในรายการอ้างอิง
14.1 เครื่องหมายมหัพภาค ( . period) ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
- เมื่อเขียนย่อชื่อแรกหรือชื่อกลางของผู้แต่งชาวต่างประเทศ เช่น Kennedy, J. F.
- เมื่อใช้ชื่อย่อหรือคําย่อ เช่น Ed. หรือ Eds.
- ใช้เมื่อจบแต่ละส่วนของรายการอ้างอิง เช่น ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์
14.2 เครื่องหมายจุลภาค ( , comma) ใช้ในกรณีต่อไปนี้
- คั่นระหว่างชื่อสกุลกับชื่อต้น กรณีที่กลับชื่อสกุลของผู้แต่งชาวต่างประเทศ
- คั่นระหว่างชื่อและบรรดาศักดิ์ กรณีของผู้แต่งชาวไทย
- ใช้คั่นระหว่างชื่อผู้แต่งคนที่ 1 ถึงคนที่ 5 (กรณีมีผู้แต่ง 3-6 คน)
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- ใช้คั่นระหว่างผู้แต่งและปีพิมพ์ (กรณีการอ้างอิงระบบนามปี)
14.3 เครื่องหมายอัฒภาค ( ; semi-colon) ใช้เมื่อข้อความส่วนนั้นได้ใช้เครื่องหมายจุลภาคไป
แล้ว โดยเฉพาะกรณีอ้างอิงเรื่องเดียวกันหลาย ๆ คน เช่น Several researchers (Greenberg,
Domitrovich & Bumbarger, 2000; Yawn et al., 2000) …
14.4 เครื่องหมายทวิภาค ( : colon) ใช้เพื่อคั่นระหว่างชื่อสถานที่พิมพ์ (ชื่อเมือง, ชื่อรัฐ) และ
ชื่อสํานักพิมพ์
15. การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนสําหรับการอ้างอิง
สําหรับการพิมพ์เนื้อหาและการอ้างอิง จะเริ่มบรรทัดแรกของเอกสารแต่ละรายการโดยพิมพ์ชิด
ขอบกระดาษด้านซ้ายบรรทัดต่อไปให้ย่อหน้า 8 ช่วงตัวอักษร เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 9 หากอ้างงานเขียน
ของบุคคลซ้ําขีดเส้น 8 ช่วงตัวอักษรแทนนามบุคคล และ 4 ช่วงตัวอักษรแทนชื่อหน่วยงาน
การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอน มีดังนี้
1. การเว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษรหลังเครื่องหมายดังต่อไปนี้
เครื่องหมาย มหัพภาค [ . full stops]
เครื่องหมาย จุลภาค [ , comma]
เครื่องหมาย อัฒภาค [ ; semi-colon]
เครื่องหมาย ทวิภาค [ : colon]
เครื่องหมาย ปรัศนี [? question mark]
เครื่องหมาย อัศเจรีย์ [! exclamation mark]
ยกเว้น เครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังคําย่อต่อไปนี้ ไม่ต้องเว้นระยะใด ๆ
หมายเลข DOI
ม.ป.ป. หมายถึง ไม่ปรากฏปีพิมพ์
ม.ป.ท. หมายถึง ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
n.p. หมายถึง no place
n.d. หมายถึง no date
2. เว้น 1 ช่วงตัวอักษรหน้าและหลังเครื่องหมายดังต่อไปนี้
เครื่องหมาย นขลิขิต [( ) right parenthesis]
เครื่องหมาย วงเล็บเหลี่ยม [[ ] ]
เครื่องหมาย อัญประกาศ [“ ” quotation marks]
เครื่องหมาย แอนด์ [& ampersand]
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16. การใช้คําย่อในการเขียนรายการอ้างอิง
คําย่อที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยเฉพาะในการเขียนรายการอ้างอิงทั้งภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย มีดังต่อไปนี้
คําเต็ม
ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
หน้า
เล่มที่ 2
ฉบับที่
2 เล่ม
ตอนที่ 4
Compiler
Editor, Editors
Edition
Revised Edition
คําเต็ม
Third Edition
Translator(s)
No date
No place
Page, Pages
Number
Volume, Volumes
Chapter
Part
Technical Report

คําย่อ
ม.ป.ป.
ม.ป.ท.
น.
ล. 2
ฉ.
2 ล.
ต. 4
Comp.
Ed., Eds.
ed.
Rev. ed.
คําย่อ
3rd ed.
Trans.
n.d.
n.p.
p., pp.
No.
Vol., Vols.
Chap.
Pt.
Tech. Rep.

Supplement

Suppl.

ความหมาย
ไม่ปรากฏปีที่จัดพิมพ์
ไม่ปรากฏสถานที่จัดพิมพ์

ผู้รวบรวม
บรรณาธิการ
ครั้งที่พิมพ์
ฉบับปรับปรุง (เว้นวรรคระหว่าง rev. และ ed.)
ความหมาย
พิมพ์ครั้งที่สาม (เว้นวรรคระหว่าง 3rd และ ed.)
ผู้แปล
ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์หรือสํานักพิมพ์
เลขหน้า
ลําดับที่
ปีที่
บทที่
ส่วน
รายงานทางวิชาการ
(เว้นวรรคระหว่าง Tech. และ Rep.)
ส่วนเพิ่มเติม
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คําย่อชื่อรัฐในสหรัฐอเมริกากรณีใช้ประกอบกับชื่อเมืองหรือสถานที่พิมพ์
คําเต็ม
คําย่อ
คําเต็ม
คําย่อ
Alabama
AL
Minnesota
MN
Alaska
AK
Mississipi
MS
American Samoa
AS
Missouri
MO
Arizona
AZ
Montana
MT
Arkansas
AR
Nebraska
NE
California
CA
Nevada
NV
Canal Zone
CZ
New Hamshire
NH
Colorado
CO
New Jersey
NJ
Connecticut
CT
New Mexico
NM
Delaware
DE
New York
NY
District of Columbia
DC
North Carolina
NC
Florida
FL
North Dakota
ND
Georgia
GA
Ohio
OH
Guam
GU
Oklahoma
OK
Hawaii
HI
Oregon
OR
คําเต็ม
คําย่อ
คําเต็ม
คําย่อ
Idaho
ID
Palau
PW
Illinois
IL
Pennsylvania
PA
Indiana
IN
Puerto Rico
PR
Iowa
IA
Rhode Island
RI
Kansas
KS
South Carolina
SC
Kentucky
KY
South Dakota
SD
Louisiana
LA
Tennesse
TN
Maine
ME
Texas
TX
Maryland
MD
Utah
UT
Massachusetts
MA
Vermont
VT
Michigan
MI
Virgin Islands
VI
Virginia
VA
Wisconsin
WI
Washington
WA
Wyoming
WY
West Virginia
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คําแนะนําการนําส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
1. นักศึกษาจัดส่งตัวเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และแผ่น CD-ROM จํานวน 5 ชุด ดังนี้
1.1 ส่งสํานักวิชา
จํานวน 1 ชุด
1.2 ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
จํานวน 1 ชุด
1.3 ส่งสํานักงานบัณฑิตศึกษา
จํานวน 3 ชุด
(เพื่อรวบรวมส่งไปจัดเก็บและให้บริการที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา)
กรณีการจัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จํานวนเพิ่มเติมตามที่ตกลงกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
2. แผ่น CD-ROM ที่ส่งมาพร้อมตัวเล่มวิทยานิพนธ์ ข้อมูลในแผ่นจะต้องเหมือนกับตัวเล่มและรูปแบบ
แฟ้มข้อมูลเป็นแบบ Microsoft Word และ pdf ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน โดยกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูล
ดังนี้
ส่วนหน้า
=
Front page
(ได้แก่ หน้าปก หน้าอนุมัติ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ)
บทคัดย่อ
=
Abstract
บทที่ 1
=
Chapter 1
บทที่ 2
=
Chapter 2
บทที่ 3
=
Chapter 3
บทที่ 4
=
Chapter 4
บทที่ 5
=
Chapter 5
บรรณานุกรม =
Bibliography
ภาคผนวก
=
Appendix
ประวัติผู้เขียน =
CV
3. นักศึกษาจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัว สาขาวิชา ชื่อวิทยานิพนธ์ บนแผ่น CD-ROM ให้
ชัดเจน
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(สรุปรายละเอียดจากเล่มหลักสูตรฉบับสภา มวล. อนุมัติ/สกอ. รับทราบ)
ชื่อหลักสูตร

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ภาษาไทย
สํานักวิชาศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วัฒนธรรมศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเอเชียศึกษา
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
ศึกษา (ชีววิทยา)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เชิงคํานวณ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เชิงคํานวณ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เชิงคํานวณ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เชิงคํานวณ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเคมี

ภาษาอังกฤษ
Master of Arts Program in Cultural Studies
Master of Arts Program in Teaching English as a
Foreign Language (International Program)
Master of Arts Program in Southeast Asian Studies
Doctor of Philosophy in Asian Studies
Master of Science Program in Science Studies
(Biology)
Master of Science Program in Science Studies
Master of Science Program in Computational
Science
Doctor of Philosophy Program in Computational
Science
Master of Science Program in Computational
Science (International Program)
Doctor of Philosophy Program in Computational
Science (International Program)
Master of Science Program in Physics
Doctor of Philosophy Program in Physics
Master of Science Program in Chemistry
Doctor of Philosophy Program in Chemistry

137

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยา
และความหลากหลายทางชีวภาพ
16 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยา
และความหลากหลายทางชีวภาพ
สํานักวิชาการจัดการ
17 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
18 การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
19 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
21 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การเกษตร
22 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเกษตร
23 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร
24 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
25 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
26 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมวัสดุ
27 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
28 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ
Master of Science Program in Ecology and
Biodiversity
Doctor of Philosophy Program in Ecology and
Biodiversity
Master of Business Administration Program in
Business Administration
Master of Management Program in Management
Master of Science Program in Management of
Information Technology
Doctor of Philosophy Program in Management of
Information Technology
Master of Science Program in Agricultural Science
Doctor of Philosophy Program in Agricultural
Science
Master of Science Program in Agro-Industry
Doctor of Philosophy Program in Agro-Industry

Master of Science Program in Materials Science
and Engineering
Doctor of Philosophy Program in Materials
Science and Engineering
Master of Engineering Program in Civil and
Environmental Engineering
Doctor of Philosophy Program in Civil and
Environmental Engineering
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29
30
31
32
33

สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ Master of Science Program in Biomedical Sciences
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ Doctor of Philosophy Program in Biomedical
Sciences
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Health Program
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
Master of Nursing Science Program in Community
พยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน
Health Nurse Practitioner
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
Master of Nursing Science Program in Adult
พยาบาลผู้ใหญ่
Nursing

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2554
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