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5. การขึ้นหน้าใหม่
5.1 ถ้าพิมพ์มาถึงบรรทัดสุ ดท้ายของหน้ากระดาษ (โดยเว้นขอบล่างประมาณ 2.5
เซนติเมตร ตามเรื่ องการเว้นขอบของกระดาษและขึ้นบรรทัดใหม่
5.2 หากมีขอ้ ความเหลืออีก 1 บรรทัดจะจบย่อหน้าเดิมให้พิมพ์ต่อไปในหน้าเดิม
ได้จนจบแล้วจึงขึ้นย่อหน้าใหม่ในหน้าถัดไป
5.3 หากมีเนื้ อที่เหลือเพียงบรรทัดเดียวในหน้านั้น แล้วจะขึ้นย่อหน้าใหม่ให้ยก
ย่อหน้านั้นไปตั้งต้นพิมพ์ในหน้าถัดไป
6. วิทยานิ พนธ์ที่เป็ นภาษาไทย คําที่เป็ นภาษาต่างประเทศให้พิมพ์เป็ นภาษาไทยและ
วงเล็ บ ภาษาต่ า งประเทศ ส่ ว นคํา ศัพ ท์ภ าษาต่ า งประเทศที่ ไ ด้มี ก ารบัญ ญัติ ศ ัพ ท์ไ ว้แ ล้ว โดย
ราชบัณฑิตยสถานให้พิจารณาใช้ตามความเหมาะสม

การพิมพ์เลขหน้ าและการลําดับหน้ า

1. การพิมพ์เลขหน้าและการลําดับเลขหน้า ในส่ วนนําเรื่ องของวิทยานิพนธ์ท้ งั ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ได้เรี ยงลําดับตัวเลขอารบิคในวงเล็บ เช่ น (1), (2), (3), ... กลางหน้ากระดาษ
ด้านล่าง ห่างจากขอบกระดาษขึ้นมา 1.27 เซนติเมตร (0.5 นิ้ว) โดยเริ่ มนับจากหน้าปกใน แต่จะไม่
พิมพ์ลาํ ดับหน้าในหน้าปกใน ให้เริ่ มพิมพ์ลาํ ดับหน้าจากหน้าบทคัดย่อเป็ นต้นไป
2. การพิมพ์เลขหน้าและการลําดับเลขหน้า ในส่ วนเนื้ อหาและส่ วนอ้างอิงให้ใช้ตวั เลข
อารบิค 1, 2, 3, ... กํากับหน้าเรี ยงตามลําดับตลอดทั้งเล่ม โดยพิมพ์ไว้ริมขอบขวาของกรอบกระดาษ
ห่างจากขอบบนและขอบขวามือของกระดาษ ด้านละ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ลําดับวิทยานิพนธ์การพิมพ์
หน้าเดียว แต่สาํ หรับวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์ 2 หน้า ใส่ เลขกํากับหน้า โดยพิมพ์ไว้ริมขอบขวาและขอบซ้าย
ของกรอบกระดาษห่ างจากขอบบนและขวาหรื อซ้ายด้านละ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ยกเว้นหน้าแรก
ของบทที่ข้ ึนบทใหม่ หน้าแรกของบรรณานุ กรมและหน้าแรกของภาคผนวกแต่ละภาคผนวก ไม่ตอ้ ง
ใส่ เลขหน้ากํากับ แต่ให้นบั จํานวนหน้ารวมไปด้วย

การพิมพ์บทที่ หัวข้ อในบท และหัวข้ อย่ อย

1. การพิมพ์บทที่ (Chapters) เมื่อขึ้นบทใหม่ให้ข้ ึนหน้าใหม่ทุกครั้ง และต้องมีเลขลําดับ
บทที่ (บทที่ 1, บทที่ 2, ...) โดยพิมพ์ “บทที่ ...” ด้วยอักษรเข้ม (Bold) ขนาด 18 พอยต์ ในบรรทัดถัดมา
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โดยพิมพ์ไม่ตอ้ งเว้นบรรทัด ชื่อบทที่มีความยาวเกิน 1 บรรทัดให้แบ่งเป็ น 2-3 บรรทัด ตามความเหมาะสม
ต่อจากชื่อบทให้เว้น 1 บรรทัด แล้วจึงพิมพ์เนื้อเรื่ องต่อไป
2. หัวข้อสําคัญในแต่ละบทให้พิมพ์ชิดกรอบกระดาษด้านซ้ายมือ วิทยานิ พนธ์ภาษาไทย
ให้มีขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ตวั หนา (Bold) วิทยานิ พนธ์ภาษาอังกฤษให้ใช้ขนาดตัวอักษร 12 พอยต์
ตัวหนา (Bold) และไม่ตอ้ งขีดเส้นใต้ ให้ใส่ ตวั เลขกํากับตามบท โดยพิมพ์เว้นห่ างจากบรรทัดชื่อบท
1 บรรทัด การพิมพ์บรรทัดต่อๆ ไปไม่ตอ้ งเว้นบรรทัด
วิทยานิ พนธ์ภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของคําแรกและของทุกๆ คําในหัวข้อสําคัญๆ
เหล่านี้ ตอ้ งพิมพ์ดว้ ยอักษรตัวใหญ่เสมอ แต่บุพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) และคํานําหน้านาม
(Article) ไม่ตอ้ งพิมพ์ดว้ ยอักษรตัวใหญ่ เว้นแต่บุพบท สันธาน และคํานําหน้านามดังกล่าวจะเป็ น
คําแรกของหัวข้อนั้น
3. หัวข้อย่อยให้พิมพ์ย่อหน้าโดยเว้นระยะให้ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่ อข้อความ
ของหัวข้อสําคัญนั้น หากหัวข้อย่อยมีการแบ่งมากกว่า 3 ระดับ ให้ใส่ ตวั เลขหรื อตัวอักษรภาษาไทยคือ
ก, ข, ค, ... สําหรับวิทยานิ พนธ์ภาษาไทย และใช้อกั ษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก คือ a, b, c, ... สําหรับ
วิทยานิ พนธ์ภาษาต่างประเทศ ซึ่ งอาจทําได้ 2 แบบ และหากใช้แบบใดแบบหนึ่ งแล้วต้องใช้แบบเดียวกัน
ตลอดทั้งเล่ม
แบบที่ 1 ใช้ระบบตัวเลขทั้งหมด
1.1**หัวข้ อสํ าคัญ (เครื่ องหมาย ** หมายถึง เว้น 2 อักษร)
1.1.1**หัวข้อย่อย
1.1.2**หัวข้อย่อย
1.1.2.1**หัวข้อย่อย
1.1.2.1.1**หัวข้อย่อย

17

18
แบบที่ 2 ใช้ระบบตัวเลขและตัวอักษรผสมกัน
2.1**หัวข้ อสํ าคัญ (เครื่ องหมาย ** หมายถึง เว้น 2 อักษร)
2.1.1**หัวข้อย่อย
2.1.2**หัวข้อย่อย
2.1.2.1**หัวข้อย่อย
2.1.2.2**หัวข้อย่อย
ก)**หัวข้อย่อย
ข)**หัวข้อย่อย

การพิมพ์ตาราง

1. ตารางประกอบด้วยเลขที่ของตาราง ชื่อของตาราง ส่ วนข้อความและที่มาของตาราง
โดยปกติให้พิมพ์อยูห่ น้าเดียวกันทั้งหมด ซึ่งตารางอาจมีท้ งั แบบแนวตั้งและแบบแนวนอนก็ได้
2. ให้พิมพ์คาํ ว่าตารางที่ชิดริ มกรอบกระดาษซ้ายมือ ตามด้วยเลขที่ของตารางตามการ
แบ่งบท และชื่อตาราง กํากับไว้ดา้ นบนของตารางนั้น โดยเรี ยงลําดับหมายเลขตารางตามบทจาก 1
ไปจนจบบท ตารางในภาคผนวกก็ให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน เช่น ตารางที่ 1.1 (อยูใ่ นบทที่ 1) ตารางที่
2.1 (อยูใ่ นบทที่ 2) ตารางภาคผนวกที่ ก.1 (อยูใ่ นภาคผนวก ก) หรื อ Table 1.1 (Chapter 1) Table 2.1
(Chapter 2) Table Appendix A.1 (Appendix A) เป็ นต้น
3. ให้พิมพ์ชื่อตารางต่อจากเลขที่ของตารางโดยเว้นระยะห่ าง 2 ช่ วงตัวอักษร กรณี ชื่อ
ตารางยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตวั อักษรตัวแรกของบรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อ
ตารางดังเช่นรู ปแบบตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1.1** ชื่อตารางชื่อตารางชื่อตารางชื่อตารางชื่อตารางชื่อตารางชื่อตารางชื่อตารางชื่อตาราง
ชื่อตารางชื่อตารางชื่อตารางชื่อตารางชื่อตารางชื่อตารางชื่อตารางชื่อตารางชื่อตาราง
ตัวอย่างตารางของบทที่ 4 ในงานวิจยั
ตารางที่ 4.3 ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานการปฏิ บ ัติ การควบคุ มและการตรวจสอบคุ ณภาพ
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริ ษทั ผูร้ ับจ้างผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ข้อที่

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

ข้อความ
(1) การปฏิบตั ิส่วนปั จจัยนําเข้า
ด้านการตรวจสอบวัตถุดิบ
ตรวจสอบวัตถุดิบที่นาํ มาใช้ผลิตทุกครั้ง
บริ ษทั ผูร้ ับจ้างผลิตกับบริ ษทั ผูส้ ั่งผลิตกําหนดคุณสมบัติของ
วัตถุดิบร่ วมกัน
ตรวจสอบวัตถุดิบแบบเช็กลิสต์ตามจุดที่กาํ หนดทุกครั้ง
ถ้ามีความจําเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบบริ ษทั ผูร้ ับจ้างผลิต
ต้องแจ้งและได้รับความเห็นชอบจากบริ ษทั ผูส้ งั่ ผลิตก่อนทุกครั้ง
ตรวจสอบวัตถุดิบนําเข้าตามรายละเอียดที่ระบุทุกครั้ง
เฉลี่ยรวมด้าน
(2) การปฏิบตั ิส่วนกระบวนการผลิต
2.1) ด้านการวางแผนการควบคุมคุณภาพ
กําหนดจุดตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
วางแผนการนําแผนภูมิควบคุมมาใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
วางแผนระบบการรายงานการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ
กําหนดบทบาทและหน้าที่ ของพนักงานในการควบคุ มและ
การตรวจสอบคุณภาพอย่างชัดเจน
วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต
วางแผนการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวม
เฉลี่ยรวมด้าน

X

S.D. การปฏิบตั ิ ลําดับ

3.98

.64

มาก

3

3.89
3.98

.70
.61

มาก
มาก

5
3

4.68
4.16
4.14

.74 มากที่สุด
มาก
.56
.49
มาก

4.18
4.05
3.53

.48
.49
.98

มาก
มาก
มาก

1
3
6

4.06
3.98
3.58
3.90

.56
.67
.67
.46

มาก
มาก
มาก
มาก

2
4
5

1
2
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4. ตารางที่อา้ งอิงจากแหล่งอื่น ให้แจ้งที่มาไว้ทา้ ยตารางโดยเขียนที่มาไว้ทา้ ยตาราง
ตารางที่ 2.1 ความรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ผูร้ ับจ้างผลิต
รายการ

หน่วยงานของบริ ษทั ผูร้ ับจ้างผลิต
ออกแบบชิ้นส่ วน จัดซื้อ ควบคุมคุณภาพ

1. ตั้งนโยบายคุณภาพการผลิตชิ้นส่ วนในบริ ษทั ของ
ตนเอง
2. เลือกบริ ษทั ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ (suppliers) หลายราย
ในการซื้อที่สาํ คัญ
3. ประเมินความสามารถของคุณภาพของบริ ษทั ผูจ้ ดั หา
ที่ตอ้ งการ
4. ระบุความต้องการชิ้นส่ วนของบริ ษทั ตนเอง
5. จัดให้มีการควบคุมบริ ษทั ผูจ้ ดั หาอย่างใกล้ชิด
6. จัดให้มีการวางแผนคุณภาพร่ วมกันระหว่างบริ ษทั
กับบริ ษทั ที่สงั่ ผลิตชิ้นส่ วน
7. ประเมิ น ชิ้ น ส่ ว นหรื อผลิ ตภัณ ฑ์ ใ ห้ ผ่ า นไปยัง
บริ ษทั ผูส้ งั่ ผลิต
8. จัดทําโปรแกรมการปรับปรุ งคุณภาพ
9. ใช้การประเมินคุณภาพของบริ ษทั ผูจ้ ดั หาชิ้นส่ วน
เพื่อเลือกบริ ษทั ผูจ้ ดั หาชิ้นส่ วน
เมื่อ xx : ความรับผิดชอบหลัก และ x : ความรับผิดชอบรอง
ที่มา (ดํารง ทวีแสงสกุลไทย, 2545 : 74)

x

x

xx

-

xx

-

x
xx
-

x
x

xx
x
xx

x

-

xx

x
x

x

xx
xx

-

xx

x

5. ขนาดของตารางต้องไม่เกินกรอบของหน้าพิมพ์วิทยานิ พนธ์ สําหรับตารางขนาดใหญ่
ควรย่อขนาดลง โดยใช้เครื่ องถ่ายย่อส่ วนหรื อวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม แต่จะต้องชัดเจนและอ่านได้ง่าย
สําหรับตารางที่มีขนาดใหญ่และไม่สามารถย่อขนาดได้ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
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6. กรณี ที่ตารางมีความยาว หรื อกว้างมากจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวกันได้
ให้ย่อส่ วนหรื อแยกมากกว่า 1 ตาราง ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป โดยจะต้องพิมพ์เลขที่ตาราง
และตามด้วยคําว่าต่อในวงเล็บ เช่น ตารางที่ 1.1 (ต่อ) หรื อ Table 1.1 (Continued) เป็ นต้น
7. การตีเส้นตาราง หัวตารางให้ใช้ขีด 2 เส้น กรณี ที่ตารางมีความยาวหลายหน้า ท้ายตาราง
ที่อยูใ่ นหน้ากระดาษที่ยงั ไม่จบตารางให้ขีดเส้นเดียว และปิ ดตารางด้วยขีด 2 เส้น เช่นเดียวกับหัวตาราง
การขีดเส้นตรงแนวดิ่ งของตารางให้ขีดเฉพาะเส้นที่ แสดงขอบเขต หรื อกรอบภายในตารางเท่านั้น
ด้านซ้ายสุ ดและขวาสุ ดของตาราง ไม่ตอ้ งขีดเส้น
ตารางที่ 4.1 จํานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปบริ ษทั ผูร้ ับจ้างผลิตชิ้นส่ วน
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ข้อมูลทัว่ ไปบริ ษทั ผูร้ ับจ้างผลิต
บริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์
บริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ไฟฟ้ า
บริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนระบบขับเคลื่อนและถ่ายทอดกําลัง
บริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนระบบกันสะเทือนและเบรก
บริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนตัวถัง
บริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกและภายใน
บริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนอื่น ๆ
รวม

จํานวน
187
135
144
100
353
106
972
1,997

ร้อยละ
9.40
6.80
7.20
5.20
17.70
5.30
48.70
100.00

การพิมพ์ ภาพประกอบ

1. ภาพประกอบด้วย รู ปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ (ดูในภาคผนวก จ หน้า 103-108)
2. ภาพประกอบที่ เป็ นภาพสี จะต้องทําเป็ นภาพอัดสําเนาสี ลงบนกระดาษปอนด์ขาว

อย่างชัดเจน

3. ภาพประกอบแต่ละภาพต้องมีเลขที่ของภาพและชื่อหรื อคําอธิ บายภาพกํากับไว้
ใต้ภาพประกอบกลางหน้ากระดาษ โดยเรี ยงลําดับหมายเลขของภาพตามบทจาก 1 ไปจนจบบท
ภาพที่ปรากฏในภาคผนวกก็ให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ด้วยพิมพ์ตวั อักษรปกติ เช่น ภาพที่ 1.1 (อยูใ่ น
บทที่ 1) ภาพที่ 2.1 (อยูใ่ นบทที่ 2) ภาพภาคผนวกที่ ก.1 (อยูใ่ นภาคผนวก ก) หรื อ Figure 1.1 (Chapter 1)
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Figure 2.1 (Chapter 2) Figure Appendix A.1 (Chapter A) ในกรณี ภาพไม่สามารถจบได้ใน 1 หน้ากระดาษ
ใช้คาํ ว่า “ต่อ” ในภาษาไทยและในภาษาอังกฤษใช้คาํ ว่า “continued”
โครงสร้างอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย
สมาคม/สถาบันและสถานบันการเงินต่างๆ
มหาวิทยาลัย/ศูนย์ฝึกอบรม
ศูนย์ทดสอบวิจยั และพัฒนารถยนต์

อุตสาหกรรมต่อเนื่ อง
การต่อตัวถึงรถดัดแปลง,
รถโดยสาร

ผูผ้ ลิตชิ้นส่วน
วัตถุดิบ

2nd/3rd Tier

อุตสาหกรรมสนับสนุน
แม่พิมพ์/เครื่ องมือ/เครื่ องจักร
อุปกรณ์เครื่ องมือวัด

ตลาดอาเซี ยน
1 st Tier

ผูป้ ระกอบรถยนต์
- 20 บริ ษทั (15-5)

อุตสาหกรรมบริ การ
- ระบบขนส่ ง
- เชื้อเพลิง/นํ้ามันหล่อลื่น
- ระบบ Logistic
- อุปกรณ์คาร์แคร์ (Car Care)

ตลาดในประเทศ
อื่น ๆ

After Market

ภาพที่ 2.28 แสดงโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมตามลักษณะของการผลิต (cluster) และความเชื่อมโยง
กับองค์กรหรื อหน่วยงานแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ที่มา (สุ พงศ์ ชยุตสหกิจ, 2549 : 7)

การพิมพ์ สมการ

สมการแต่ละสมการต้องมีเลขที่ของสมการ โดยพิมพ์เรี ยงลําดับหมายเลขของสมการ
ตามบทจาก 1 ไปจนจบบท สมการที่ปรากฏในภาคผนวกให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกันให้พิมพ์ตวั อักษร
ธรรมดา (Normal) เช่น สมการที่ 1 อยูใ่ นบทที่ 1 ให้พิมพ์ (1.1) สมการที่ 2 อยูใ่ นบทที่ 2 ให้พิมพ์ (2.2)
สมการที่ 3 อยูใ่ นภาคผนวก ก ให้พิมพ์ (ก.3) หรื อ Eq.1.1 (CHAPTER 1) Eq.2.1 (CHAPTER 2)
Eq.A.1 (CHAPTER A)
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การเขียนอ้ างอิง

1. ใช้ระบบอ้างอิงแบบนาม-ปี ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผูแ้ ต่ง หรื อชื่อกลุ่มผูแ้ ต่ง และปี ที่พิมพ์

ของเอกสาร

1.1 เอกสารอ้างอิงภาษาไทย ให้ข้ ึนต้นด้วยชื่อและสกุล
1.2 เอกสารอ้างอิงภาษาต่างประเทศ ให้ข้ ึนต้นด้วยชื่อผูแ้ ต่งด้วยชื่อสกุล และอาจตามด้วย
ชื่อ โดยไม่ตอ้ งกํากับชื่อภาษาไทยในวงเล็บ
2. การอ้างอิงเอกสารทุกประเภทไว้ในเนื้อหา ให้ใส่ ไว้ในวงเล็บแรกอยูใ่ นเนื้อหา โดยให้
ใส่ เลขหน้าตามหลังปี ที่พิมพ์ โดยคัน่ ด้วยเครื่ องหมายมหัพภาคคู่ (Colon) ดังตัวอย่าง
2.1 กรณี แสดงข้อความเนื้อหาก่อนนาม-ปี
มีการส่ งเสริ มการลงทุนให้บริ ษทั ต่างประเทศเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานประกอบ
รถยนต์ เพื่อทดแทนการนําเข้า มีบริ ษทั อุตสาหกรรมยานยนต์ของต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นเข้ามาตั้ง
โรงงานผลิตยานยนต์เป็ นจํานวนมาก (สุ พงศ์ ชยุคสาหกิจ, 2549 : 6)
2.2 กรณี แสดงข้อความเนื้อหาหลังนาม-ปี
พิภพ ลลิตาภรณ์ (2545 : 121) ได้กล่าวว่า การให้บริ ษทั อื่นทําหน้าที่ในการผลิต
ชิ้นส่ วนอาจจะมีปัญหาบ้างในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพราะการผลิตชิ้นส่ วนบริ ษทั ผูส้ ั่งผลิต
ไม่สามารถเข้าไปควบคุมกระบวนการผลิตได้โดยตรง
3. กรณี ผูแ้ ต่งเป็ นชาวต่ างชาติ ให้เขี ยนภาษาไทยไว้นอกวงเล็บก่ อนและตามด้วยชื่ อ
ภาษาต่างประเทศนั้นในวงเล็บที่แสดงปี และเลขที่กล่าวอ้าง

การพิมพ์บรรณานุกรม (Bibliography)

หลักเกณฑ์การพิมพ์บรรณานุกรมมีขอ้ กําหนดดังนี้
1. การพิมพ์บรรณานุ กรมให้อยู่ต่อจากส่ วนเนื้ อหา และก่ อนภาคผนวกให้พิมพ์คาํ ว่า
“บรรณานุ กรม” หรื อ “BIBLOOGRAPHY” กลางหน้ากระดาษ โดยเว้นขอบกระดาษพิมพ์เช่นเดียวกับ
การเริ่ มบทใหม่ และให้เว้นระยะห่ างจากชื่อบรรณานุกรม 1 บรรทัด จึงเริ่ มพิมพ์บรรทัดแรกของแต่ละ
รายการของเอกสารที่ใช้อา้ งอิง
2. ให้เรี ยงเอกสารที่ใช้อา้ งอิงทั้งหมดไว้ดว้ ยกัน โดยเรี ยงลําดับตามตัวอักษรตัวแรกของ
รายการที่อา้ งอิง โดยยึดวิธีการเรี ยงลําดับตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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2.1 วิทยานิ พนธ์ที่เขียนด้วยภาษาไทย ให้เรี ยงลําดับรายการบรรณานุกรมภาษาไทย
ไว้ก่อนแล้วจึงตามด้วยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ
2.2 วิ ทยานิ พ นธ์ ที่ เ ขี ย นด้ ว ยภาษาอัง กฤษให้ เ รี ยงลําดั บ รายการบรรณานุ ก รม
ภาษาอังกฤษไว้ก่อน แล้วจึงตามด้วยรายการบรรณานุกรมภาษาไทย
3. การพิมพ์แต่ละรายการที่อา้ งอิง ให้พิมพ์ชิดกรอบกระดาษด้านซ้ายมือ หากมีขอ้ ความ
ที่จะต้องพิมพ์ต่อจากบรรทัดแรกให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยย่อหน้าเว้นระยะ 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว)
4. กรณี การอ้างอิงหนังสื อหลายเล่มที่มีผแู ้ ต่งเป็ นชื่อเดียวกันให้เขียนชื่อผูแ้ ต่งเฉพาะ
เล่มแรก เล่มต่อๆ ไป ให้ขีดเส้นยาว 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ ว) แล้วตามด้วยเครื่ องหมายมหัพภาค ( . )
และให้เรี ยงลําดับงานของผูแ้ ต่งคนเดียวกันตามลําดับเวลาของผลงาน หรื อลําดับตัวอักษรของชื่อผลงาน
5. ถ้าผูแ้ ต่งเป็ นชาวต่างประเทศ ให้พิมพ์ชื่อสกุลตามด้วยชื่อต้นและชื่อกลาง (ถ้ามี) เช่น
Reynolds, F. E. Red, K. P. & Kate L. เป็ นต้น
6. ถ้าผูแ้ ต่งเป็ นคนไทย ให้พิมพ์ชื่อต้นก่อน แล้วตามด้วยนามสกุล ถ้าเขียนเอกสารเป็ น
ภาษาต่ างประเทศให้ใช้นามสกุลก่ อนแล้วตามด้วยชื่ อต้น ในกรณี ที่ผูแ้ ต่ งชาวไทยมี ฐานันดรศักดิ์
บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้พิมพ์ชื่อตามด้วยเครื่ องหมายจุลภาค ( , ) และฐานันดรศักดิ์หรื อบรรดาศักดิ์
ตามด้วยเครื่ องหมายมหัพภาค ( . ) เช่น ธรรมศักดิ์มนตรี , เจ้าพระยา. วิจิตรวาทการ, หลวง. เป็ นต้น
7. ชื่ อหนังสื อ ชื่ อวารสาร ชื่ อวิทยานิ พนธ์ ฯลฯ ให้เน้นข้อความโดยเลือกพิมพ์ดว้ ย
ตัวหนา (Bold) แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ ม
7.1 หลังเครื่ องหมาย มหัพภาคคู่ (: colon) เว้น 1 ระยะ
7.2 หลังเครื่ องหมาย มหัพภาค (. full stop) เว้น 2 ระยะ
7.3 ในส่ วนชื่อเอกสารหรื อชื่อเรื่ อง ให้ทาํ ตัวอักษรเข้ม และให้ใช้แบบเดียวตลอดทั้งเล่ม
ส่ วนของบรรณานุกรม ในบรรทัดที่ 2 ให้เว้นจากชื่อผูแ้ ต่ง 7 ตัวอักษร และเริ่ มพิมพ์ต่อจากบรรทัดแรก
ที่ตวั อักษรที่ 8
1. บทความวารสาร
การอ้ างอิง
รู ปแบบ
(ผูแ้ ต่ง, ปี ที่พิมพ์ : เลขหน้าที่มีขอ้ ความที่คดั ลอกมา)
ตัวอย่าง
(วัชราภรณ์ สังข์ทอง, 2547 : 52)
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บรรณานุกรม
รู ปแบบ
ผูแ้ ต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขปี ที่หรื อเลขเล่มที่ : เลขหน้า.
ตัวอย่าง
วัชราภรณ์ สังข์ทอง. (2547). ห้องสมุดกับการพัฒนาโปรแกรมการเรี ยนรู ้
สารสนเทศสําหรับการศึกษาทางไกล. วารสารห้ องสมุด, 48 : 50-62.
1.1 ผู้แต่ งคนเดียว
การอ้ างอิง
(นวนิตย์ อินทรามะ, 2541 : 3-7)
บรรณานุกรม นวนิตย์ อินทรามะ. (2541). การพัฒนาห้องสมุดกับการควบคุมคุณภาพ
วารสารสํ านักวิทยบริการ, 3 : 3-7.
การอ้ างอิง
เบเกอร์เรี ยน (Bekerian, 1993 : 575)
บรรณานุกรม Bekerian, D. A. (1993). In search of the typical eyewitness.
American Psychologist, 48, 574-576.
1.2 ผู้แต่ ง 2 คน
ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลทั้งสองคนทุกครั้งที่มีการอ้าง โดยใช้คาํ ว่า “และ” สําหรับเอกสารภาษาไทย
หรื อ “&” เชื่อมชื่อสกุลสําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ
การอ้ างอิง
(จุมพล พูลภัทรชีวิน และรัตนา ตุงคสวัสดิ์, 2542 : 100)
บรรณานุกรม จุมพล พูลภัทรชีวิน และรัตนา ตุงคสวัสดิ์. (2542). วิวฒั นาการและทางเลือกของ
นโยบายการครุ ศึกษาของรัฐบาลไทย. วารสารครุศาสตร์ , 27, 98-106.
การอ้ างอิง
ทรี มโมชิและพาร์เมอร์ (Klimoski & Palmer, 1993 : 33-35)
บรรณานุกรม Klimoski, R. & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations.
Consulting Psychology Journal : Practice and research, 45, 10-36.
1.3 ผู้แต่ งทีม่ ีต้งั แต่ 3 คนขึน้ ไป
ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของผูแ้ ต่งคนแรกสําหรับเอกสารภาษาไทย และตามด้วยคําว่า “และ
คนอื่น” สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศให้ลงชื่อสกุลของผูแ้ ต่งคนแรกและตามด้วยคําว่า “et al.”
ในการอ้างอิง ส่ วนในบรรณานุกรมลงให้ครบทุกคน
การอ้างอิง
(อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง และคนอื่น, 2541 : 90-101)
บรรณานุกรม อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง, สุ กรี รอดโพธิ์ทอง และวิชุดา รัตนเพียร. (2541).
แนวการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา. วารสาร
ครุศาสตร์ , 27, 90-101.
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การอ้ างอิง
เบอร์แมนและคนอื่น (Borman et al., 1993 : 443-449)
บรรณานุกรม Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., &White, L. A.
(1993). Role of early supervisory experience in supervisor performance.
Journal of Applied Psychology, 78, 443-449.
2. บทความหนังสื อพิมพ์
การอ้ างอิง
รู ปแบบ
(ผูแ้ ต่ง, ปี ที่พิมพ์ : หน้า)
ตัวอย่าง
(ภาคภูมิ ป้ องภัย, 2542 : 12)
บรรณานุกรม
รู ปแบบ
ผูแ้ ต่ง. (ปี , เดือน วัน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสื อพิมพ์, หน้า.
ตัวอย่าง
ภาคภูมิ ป้ องภัย. (2542, กรกฎาคม 3). มุมที่ถูกลืมในพระราชวังบางปะอิน.
มติชน, หน้า 12.
2.1 บทความทีม่ ีผ้ ูแต่ ง
การอ้ างอิง
(ภาคภูมิ ป้ องภัย, 2542 : 12)
บรรณานุกรม ภาคภูมิ ป้ องภัย. (2542, กรกฎาคม 3). มุมที่ถูกลืมในพระราชวังบางปะอิน. มติชน, หน้า
12.
การอ้ างอิง
เอินร์ลิคซ์ (Erlich, 1994 : 4)
บรรณานุกรม Erlich, R. S. (1994, June 28). China a paradise for counterfeit CDs.
Bangkok Post, p.4.
2.2 บทความทีไ่ ม่ ปรากฏชื่อผู้แต่ ง
การอ้างอิง
(ภาษีน้ าํ มัน, 2542 : 2)
บรรณานุกรม ภาษีน้ าํ มัน คิดตามอัตราปริ มาณ. (2542, กันยายน 29). มติชน,หน้า 2.
การอ้ างอิง
(New drug, 1993: A12)
บรรณานุกรม New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15).
The Washington Post, p. A12.
หมายเหตุ : 1. ในกรณี ที่ไม่มีผแู ้ ต่ง ให้ลงชื่อบทความในตําแหน่งผูแ้ ต่ง นอกนั้นเหมือนเดิม
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2. ถ้าเป็ นการอ้างอิ งที่ คดั ลอกข้อเขี ยนของผูเ้ ขี ยนผูอ้ ื่ นมา ต้องลงเลขหน้าที่ ค ดั ลอก
ข้อความนั้นด้วย แต่ถา้ เป็ นการสรุ ปความมา ให้ลงเฉพาะรายการผูเ้ ขียน และปี เท่านั้น
3. บทความหนังสื อพิ มพ์จะลงคําว่า หน้า ควบคู่ กับเลขหน้าด้วย ในขณะที่ บทความ
วารสารไม่ตอ้ งลงคําว่า หน้า
3. หนังสื อ
การอ้ างอิง
รู ปแบบ
ตัวอย่าง
บรรณานุกรม
รู ปแบบ
ตัวอย่าง

(ผูแ้ ต่ง, ปี ที่พิมพ์ : หน้า)
(ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม, 2541 : 58)

ผูแ้ ต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์.
ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม. (2541). การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
สารสนเทศแห่ งชาติเพือ่ การศึกษา. กรุ งเทพมหานคร: สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี .
3.1 หนังสื อทัว่ ไป
การอ้ างอิง
(ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม, 2541 : 58)
บรรณานุกรม ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม. (2541). การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
สารสนเทศแห่ งชาติเพือ่ การศึกษา. กรุ งเทพมหานคร: สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี .
การอ้างอิง
(ประสานสุ ข ละม่อม และคณะ, 2526 : 98)
บรรณานุกรม ประสานสุ ข ละม่อม, นันทา วิทวุฒิศกั ดิ์, ฉวีวรรณ คูหาภินนั ท์, สุ นิตย์ เย็นสบาย,
ดวงเดือน ทองวิชิต, ศรชัย เอี่ยมละออ, สุ ชารัตน์ คูหามุกต์, และเพชรสมร
เพ็ญเพียร. (2526). บรรณารักษศาสตร์ . กรุ งเทพมหานคร: แพร่ พิทยา.
การอ้างอิง
มิชเชลล์และลาซัน (Mitchell & Larson, 1987 : 156)
บรรณานุกรม Mitchell, T. R., & Larson, J. R., (1987). People in organizations : An introduction to
organizational behavior. 3rd ed. New York : McGraw- Hill.
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3.2 หนังสื อทีผ่ ู้แต่ งเป็ นสถาบัน
การอ้างอิง
(กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน, 2535 : 39)
บรรณานุกรม กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน. (2535). รวมบทความการศึกษานอกโรงเรียน เล่ ม 11.
กรุ งเทพมหานคร: ผูแ้ ต่ง.
หมายเหตุ : ในกรณี ที่ชื่อผูแ้ ต่งและชื่อสํานักพิมพ์เป็ นชื่อเดียวกัน ให้ลงคําว่า ผูแ้ ต่ง สําหรับภาษาไทย
และคําว่า Author สําหรับภาษาอังกฤษในรายการชื่อสํานักพิมพ์ (ผูแ้ ต่งอาจเป็ นบุคคลหรื อ
สถาบันก็ได้)
การอ้ างอิง
(Australian Bureau of Statistics, 1991 : 77-79)
บรรณานุกรม Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age
and sex in statistical local areas, New South Wales, June 1990
(No.3209.1). Canberra, Australian Capital Territory : Author.
3.3 หนังสื อทีม่ ีผ้ ูรับผิดชอบในการจัดทํา เช่ น บรรณาธิการ ผู้รวบรวม
การอ้ างอิง
(อดุลย์ วิริยเวชกุล, (บก.), 2541 : 77)
บรรณานุกรม อดุลย์ วิริยเวชกุล. (บก.). (2541). คู่มือจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา.
นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล.
การอ้ างอิง
กรี บบ์และฮังค์ (Gibbs & Huang, (Eds.), 1991 : 189-192)
บรรณานุกรม Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color : Psychological
interventions with minority youth. San Francisco : Jossey-Bass.
3.4 หนังสื อทีไ่ ม่ ปรากฏชื่อผู้แต่ ง
การอ้ างอิง
(สวดมนต์ ไหว้ พระ. . ., 2541 : 29)
บรรณานุกรม สวดมนต์ ไหว้พระฉบับชาวบ้ านและผู้ปฏิบัติธรรม. (2541). กรุ งเทพมหานคร :
สุ วีริยาสาส์น.
(Merriam-Webster's collegiate dictionary, 1993 : 203)
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield,
MA : Merriam-Webster.
หมายเหตุ : ในการลงรายการอ้างอิง ให้ระบุชื่อหนังสื ออย่างสั้น หรื อทั้งหมด ถ้าระบุอย่างสั้นให้ตามด้วย
เครื่ องหมาย ...
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3.5 หนังสื อสารานุกรมหรือพจนานุกรม
การอ้ างอิง
(สุ ธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์, (บก.), 2529 : 99)
บรรณานุกรม สุ ธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์. (บก.). (2529). สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529
(เล่ม 1-10). สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สงขลา.
การอ้างอิง
ซาไดร์ (Sadie, (Ed.), 1980)
บรรณานุกรม Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians
(6th ed., Vols. 1-20). London : Macmillan.
4. หนังสื อแปล
การอ้ างอิง
รู ปแบบ
(ผูแ้ ต่ง, ปี ที่พิมพ์*:*หน้าที่แปลแล้ว) (เครื่ องหมาย * หมายถึง เคาะ 1 ครั้ง)
ตัวอย่าง
(ฟิ สค์, 2542 : 156)
บรรณานุกรม
รู ปแบบ
ผูแ้ ต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อหนังสื อที่แปลแล้ว (แปลจาก ชื่อหนังสื อเดิม โดย ผูแ้ ปล).
สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ฟิ สค์, อี. บี. (2542). การกระจายอํานาจทางการศึกษา การเมืองและฉันทานุมัติ
(แปลจาก Decentralization of education : Politics and consensus
โดย ภัทรนันท์ พัฒิยะ). กรุ งเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่ งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี .
5. บทความ ในหนังสื อ
การอ้ างอิง
รู ปแบบ
(ผูแ้ ต่ง, ปี ที่พิมพ์ : หน้า)
ตัวอย่าง
(สมบูรณ์ พรรณาภพ, 2535 : 407-415)
บรรณานุกรม
รู ปแบบ
ผูเ้ ขียนบทความ. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ผูร้ ับผิดชอบหนังสื อ, ชื่อหนังสื อ(หน้าที่
มีบทความ). สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์.
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สมบูรณ์ พรรณาภพ. (2535). อภิปรัชญากับการศึกษา. ใน คณะกรรมการ
โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(บก.), สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ (หน้า 407-415).
กรุ งเทพมหานคร: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
การอ้างอิง
มาล์ชาโร (Massaro, 1992 : 51-84)
บรรณานุกรม Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical model of
perception. In H. L. Pick., Jr., P. Van den Broek, & D. C. Knill (Eds.),
Cognition : Conceptual and methodological issues (p. 51-84).
Washington, D.C. : American Psychological Association.
หมายเหตุ : ในการลงรายการผูแ้ ปล หรื อบรรณาธิการ ไม่ตอ้ งกลับชื่อสกุลเหมือนผูแ้ ต่ง ให้ลงเรี ยง
ไปตามปกติเพราะไม่ได้อยูใ่ นตําแหน่งผูแ้ ต่ง
6. บทความในสารานุกรม
การอ้ างอิง
รู ปแบบ
(ผูเ้ ขียนบทความ, ปี ที่พิมพ์ : เล่มที่, หน้า)
ตัวอย่าง
(นันทสาร สี สลับ, 2542 : เล่ม 23, 11-30)
บรรณานุกรม
รู ปแบบ
ผูเ้ ขียนบทความ. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อสารานุกรม (เล่มที่, หน้า).
สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
นันทสาร สี สลับ. (2542). ภูมิปัญญาไทย. ใน สารานุกรมไทยสํ าหรับ
เยาวชนโดยพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
(เล่ม 23, หน้า 11-30). กรุ งเทพมหานคร: อมริ นทร์พริ้ นติ้ง.
การอ้างอิง
เบริ์ กแมนน์ (Bergmann, 1993 : Vol. 26, 501-508)
บรรณานุกรม Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica
(Vol. 26, p. 501-508). Chicago : Encyclopedia Britannica.
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7. วิทยานิพนธ์
7.1 วิทยานิพนธ์ จัดพิมพ์เป็ นเล่ มในนามของสถาบันการศึกษา
การอ้ างอิง
รู ปแบบ
(ผูแ้ ต่ง, ปี ที่พิมพ์ : หน้า)
ตัวอย่าง
(พรพิมล เฉลิมพลานุภาพ, 2535 : 65)
บรรณานุกรม
รู ปแบบ
ผูแ้ ต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์ . สาขา คณะ สถาบันการศึกษา.
ตัวอย่าง
พรพิมล เฉลิมพลานุภาพ. (2535). พฤติกรรมการแสวงหาข่ าวสารและการใช้
เทคโนโลยีการสื่ อสารของบริษัทธุรกิจเอกชนทีม่ ียอดขายสู งสุ ดของ
ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์
และสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
7.2 บทคัดย่ อวิทยานิพนธ์ จาก Dissertation Abstracts International (DAI) และจัดทําโดย
University Microfilm
การอ้างอิง
โบเวอร์ (Bower, 1993 : 86)
บรรณานุกรม Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals :
Characteristics of referring and no referring supervisors. Dissertation
Abstracts International, 54, 534B. (University Microfilms No.
AAD93-15947)
7.3 วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโททีไ่ ม่ ได้ จัดพิมพ์จําหน่ าย
การอ้ างอิง
ออไมล์ดา (Almeida, 1990 : 112)
บรรณานุกรม Almeida, D. M. (1990). Fathers' participation in family work: Consequences
for fathers' stress and father-child relations. Unpublished master's
thesis, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada.
7.4 วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกทีไ่ ม่ ได้ จัดพิมพ์จําหน่ าย
การอ้ างอิง
วิปเฟรย์ (Wilfley, 1989 : 48)
บรรณานุกรม Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analysis of bulimia : Normal-weight
and obese. Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri,
Columbia.
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8. เอกสารการประชุ ม
เอกสารการประชุ มที่ตีพิมพ์เ ป็ นเล่มมีรูปแบบการลงรายการเช่ นเดี ยวกับบทความ
ในหนังสื อ ส่ วนเอกสารนําเสนอผลงานในที่ประชุมลงได้ดงั นี้
การอ้างอิง
รู ปแบบ
(ผูแ้ ต่ง, ปี , เดือน)
ตัวอย่าง
(ลมุล รัตตากร, 2529, ธันวาคม)
บรรณานุกรม
รู ปแบบ
ผูแ้ ต่ง. (ปี , เดือน). ชื่อเรื่องของเอกสาร. ชื่อการประชุม, สถานที่จดั ประชุม.
ตัวอย่าง
ลมุล รัตตากร. (2529, ธันวาคม). ระบบห้ องสมุด. เอกสารเสนอต่อที่ประชุมของ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, กรุ งเทพมหานคร.
การอ้ างอิง
ลี (Lee, 1982 : June)
บรรณานุกรม Lee, H. W. (1982, June). Exchange librarians. Paper presented at the annual
conference of the American Library Association, Philadelphia.
หมายเหตุ : ให้ใส่ ปีและเดื อนที่ประชุ ม ใส่ อกั ษรย่อชื่ อรัฐหรื อประเทศ ถ้าชื่ อเมืองที่จดั ประชุ มนั้น
ไม่เป็ นที่รู้จกั กันดี
9. รายงานการวิจัย
การอ้ างอิง
รู ปแบบ
(ผูแ้ ต่ง, ปี ที่พิมพ์ : หน้า)
ตัวอย่าง
(บุญมา พงษ์โหมด และคณะ, 2542 : 65)
บรรณานุกรม
รู ปแบบ
ผูแ้ ต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่องานทางวิชาการ. สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
บุญมา พงษ์โหมด, ชุตินนั ท์ บุญฉํ่า, คนึงนิตย์ ชื่นค้า, และ อมรา พงษ์ปัญญา. (2542).
งานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพแวดล้อมวัดโสธรวรารามวรวิหาร. ฉะเชิงเทรา :
สถาบันราชภัฏราชนคริ นทร์.
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การอ้างอิง
(ศุภชั ศุภชลาศัย, 2539 : 108)
บรรณานุกรม ศุภชั ศุภชลาศัย. (2539). รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่องลู่ทางและโอกาสการส่ งออกและ
ผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สํ าหรับอุตสาหกรรมสิ่ งทอ)
เสนอต่ อ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย. กรุ งเทพมหานคร: ฝ่ ายแผนงาน
เศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
การอ้างอิง
(Mazzeo, Druesne, Raffeld, Checketts & Muhlstein, 1991 : 72-76)
บรรณานุกรม Mazzeo, J., Druesne, B., Raffeld, P. C., Checketts, K. T., & Muhlstein, A. (1991).
Comparability of computer and paper-and-pencil scores for two CLEP
general examinations (College Board Rep. No. 91-5). Princeton, NJ :
Educational Testing Service.
10. จุลสาร แผ่ นพับ เอกสารอัดสํ าเนา เอกสารประชาสั มพันธ์ และซีดี
การอ้ างอิง
รู ปแบบ
(ผูแ้ ต่ง/หน่วยงานที่จดั ทํา, ปี ที่พิมพ์)
ตัวอย่าง
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2541)
บรรณานุกรม
รู ปแบบ
ผูแ้ ต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่ อ]. สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2541). ท่ องเทีย่ วสงขลา. [แผ่นพับ].
สงขลา : ผูแ้ ต่ง.
การอ้างอิง
(Research and Training Center on Independent Living, 1993)
บรรณานุกรม Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guidelines for
reporting and writing about people with disabilities (4th ed.)
[Brochure]. Lawrence, KS : Author.
การอ้างอิง
ช็อค (Shocked, 1992)
บรรณานุกรม Shocked, M. (1992). Over the waterfall. On Arkansas travels. [CD]. New York :
Polygram Music.
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11. การสั มภาษณ์
การอ้างอิง
รู ปแบบ
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, ปี , เดือน วันที่ให้สมั ภาษณ์)
ตัวอย่าง
(ดิลก บุญเรื องรอด, 2543, กรกฎาคม 14)
บรรณานุกรม
รู ปแบบ
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์. (ปี , เดือน วันที่ให้สมั ภาษณ์). ตําแหน่งผูใ้ ห้สมั ภาษณ์. หน่วยงาน
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์. สัมภาษณ์.
ตัวอย่าง
ดิลก บุญเรื องรอด. (2543, กรกฎาคม 14). อธิ การบดี. สถาบันราชภัฏสวนสุ นันทา.
สัมภาษณ์.
การอ้างอิง
เพจย์ (Page, 1991 : March 5)
บรรณานุกรม Page, O. (1991, March 5). President. Austin Peay State University. Interview.
12. การลงรายการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
การลงรายการอ้างอิ งสารสนเทศอิ เล็กทรอนิ กส์ ในที่ น้ ี ได้ยึ ดรู ปแบบของ American
Psychological Association (2001) เป็ นหลัก โดยได้ปรับบางส่ วนให้เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน
มากยิง่ ขึ้น สําหรับสารนิเทศที่นาํ มายกตัวอย่างไว้ มี 5 กลุ่ม คือ บทความวารสาร บทความหนังสื อพิมพ์
เอกสารการประชุม รายงานทางวิชาการและเอกสารออนไลน์อื่นๆ ซึ่งจะได้นาํ เสนอตามลําดับดังนี้
12.1 บทความวารสาร
การอ้างอิง
รู ปแบบ
(ผูแ้ ต่ง, ปี ที่พิมพ์ : หน้า)
ตัวอย่าง
เค็นเน็ทท์ (Kenneth, 1995 : 75)
บรรณานุกรม
รู ปแบบ
ผูแ้ ต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขปี ที่, เลขหน้า. ค้นเมื่อ เดือน
วัน, ปี , จากURL ของเว็บไซต์ที่สืบค้น
ตัวอย่าง
Kenneth, I. (1995). A Buddhist response to the nature of human rights.
Journal of Buddhist Ethics, 2, 111-113. Retrieved June 15, 2001, from
http:// www.cac.psu.edu/
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12.2 บทความหนังสื อพิมพ์
การอ้ างอิง
รู ปแบบ
(ผูแ้ ต่ง, ปี ที่พิมพ์ : หน้า)
ตัวอย่าง
ฟิ ลคินส์ (Filkins, 2001)
บรรณานุกรม
รู ปแบบ
ผูแ้ ต่ง. (ปี , เดือน วัน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสื อพิมพ์ . ค้นเมื่อ เดือน วัน, ปี ,
จาก URL ของเว็บไซต์ที่สืบค้น
ตัวอย่าง
Bolton, H. C. (2001, November 12). Rebel forces say they have taken a 2 nd
Afghan city. New York Times. Retrieved November 12, 2001, from
http://www.nytimes.com/
12.3 เอกสารการประชุ ม
การอ้ างอิง
รู ปแบบ
(ผูแ้ ต่ง, ปี ที่พิมพ์ : หน้า)
ตัวอย่าง
ไบรยันส์ (Bryans, 1999)
บรรณานุกรม
รู ปแบบ
ผูแ้ ต่ง. (ปี , เดือน, วันที่ประชุม). ชื่อเรื่องเอกสารการประชุ ม. ชื่อการประชุม.
ค้นเมื่อ เดือน วัน, ปี , จาก URL ของเว็บไซต์ที่สืบค้น
ตัวอย่าง
Bryans, P. (1999, July 9-11). What do professional men and women learn
from making mistakes at work? Paper presented at the International
Conference on lifelong learning: Policy, practice and possibility. Abstract
retrieved November 20, 2001, from http://brs.Leeds. Acvk/~bei
www/BEIA/illc 99.htm
12.4 รายงานทางวิชาการ
การอ้ างอิง
รู ปแบบ
(ผูแ้ ต่ง, ปี ที่พิมพ์ : หน้า)
ตัวอย่าง
(UNESCO, 2000)
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บรรณานุกรม
รู ปแบบ
ผูแ้ ต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อรายงาน. ค้นเมื่อ เดือน วัน, ปี , จาก URL ของเว็บไซต์
ที่เข้าไปสื บค้น
ตัวอย่าง
UNESCO. (2000). World education report 2000. Retrieved November 20,
2001, from http://www.unesco.org/education/information/wer/html ENG/
presentation.htm
12.5 เอกสารออนไลน์ อนื่ ๆ
การอ้ างอิง
รู ปแบบ
(ผูแ้ ต่ง, ปี ที่พิมพ์ : หน้า)
ตัวอย่าง
(American Psychological Association, 2001)
บรรณานุกรม
รู ปแบบ
ผูแ้ ต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อเรื่องของเอกสาร. ค้นเมื่อ เดือน วัน, ปี , จาก URL
ของเว็บไซต์ที่สืบค้น
ตัวอย่าง
American Psychological Association. (2001). APA style for electronic resources.
Retrieved August 1, 2001, from http://www.apastyle.org/
การอ้างอิง
รู ปแบบ
(แหล่งที่มาข้อมูล, ปี ที่พมิ พ์*:*เลขหน้า)
ตัวอย่าง
(เรนน์ออนไลน์, 2551 : 4)
บรรณานุกรม
รู ปแบบ
แหล่งที่มาข้อมูล.*(พ.ศ. วันเดือนที่ลงข้อมูล).*ชื่อเรื่อง. วันที่ เดือน ปี ที่คน้ ข้อมูล,
จาก URL ของเว็บไซต์ที่สืบค้น
ตัวอย่าง
เรนน์ออนไลน์. (2551 วันที่ 16 สิ งหาคม). บีเอ็มดับเบิลยูเรียกคืนรถยนต์ หลายซีรีส์
กว่ า 2 แสนคัน หลังพบปัญหาถุงลมนิรภัยไม่ กาง. ค้นข้อมูล 1 มิถุนายน
2552, จาก http://raine210.spaces.live.com/blog/cns
หมายเหตุ : 1. ถ้าไม่มีผเู ้ ขียน ให้ลงรายการชื่อเรื่ องของเอกสารนั้น ๆ ในตําแหน่งผูเ้ ขียน
2. การแยก URL ในกรณี ที่ตอ้ งต่อในบรรทัดถัดไป ให้แยกก่อนเครื่ องหมาย / หรื อ
หลังเครื่ องหมาย . ห้ามใช้เครื่ องหมาย -
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13. เอกสารลักษณะพิเศษ
13.1 การลงรายการบรรณานุกรมเอกสารในกองจดหมายเหตุแห่ งชาติ (ให้ใช้ตามคําแนะนํา
ของกองจดหมายเหตุแห่งชาติ)
13.1.1 เอกสาร
การอ้ างอิง
(กองจดหมายเหตุแห่ งชาติ, 2452-2461)
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแห่ งชาติ, กอง. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงยุติธรรม
ร.6 ย. 1/1 เรื่ องโรงเรี ยนกฎหมาย (24 กุมภาพันธ์ 2452-1 ตุลาคม 2461)
13.1.2 เอกสารเย็บเล่ ม
การอ้ างอิง
(กองจดหมายเหตุแห่ งชาติ, จ.ศ. 1229-1230 : 10)
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแห่งชาติ, กอง. เอกสารเย็บเล่มกรมราชเลขาธิการ
รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย ร.5 รล.-มท. เล่ ม 1(จ.ศ. 1229-1230)
13.1.3 ภาพ
การอ้างอิง
(กองจดหมายเหตุแห่ งชาติ, ภ.สบ. 19.2. 1/9)
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแห่ งชาติ, กอง. ภาพส่ วนบุคคลเจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่
ภ.สบ. 19.2. 1/9 ภาพพระที่นงั่ อนันตสมาคม
13.1.4 รู ปถ่ ายทางอากาศ
การอ้ างอิง
(กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2489 : หน้า)
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแห่งชาติ, กอง. รู ปถ่ายทางอากาศ ชุด Williams Hunt ภ. WH.2/1
รู ปบริ เวณพระบรมรู ปทรงม้า (พ.ศ. 2489)
13.1.5 แผนที่ แบบแปลน แผนผัง
การอ้ างอิง
(กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2438 : หน้า)
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแห่ งชาติ, กอง. แผนที่กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5
กระทรวงมหาดไทย ผ.ร.5 ม.25 แผนที่แสดงที่พกั ทหาร ฝ่ ายสยามจับพวก
ขบถปาหัง (พ.ศ. 2438)
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13.2 การลงรายการบรรณานุกรมเอกสารโบราณในกองหอสมุดแห่ งชาติ (ให้ใช้ตามคําแนะนําของ
กองหอสมุดแห่ งชาติ)
13.2.1 หนังสื อใบลาน
1) หนังสื อใบลาน ทีป่ รากฏชื่อผู้แต่ ง ชื่อแบบฉบับและชื่อฉบับ
การอ้ างอิง
(ขุททกสิ กขา. บาลีพระขุททกสิ กขา, ม.ป.ป.)
บรรณานุกรม ขุททกสิ กขา. บาลีพระขุททกสิ กขา โดยพระธรรมศิริ. (ม.ป.ป.) หอสมุดแห่ งชาติ.
(หนังสื อใบลาน 1 ผูก. อักษรขอม. ภาษาบาลี. เส้นจาร. ฉบับทอง. ม.ป.ส.
เลขที่ 3890/ก/1)
2) หนังสื อใบลาน ทีไ่ ม่ ปรากฏชื่อผู้แต่ ง แต่ มีชื่อแบบฉบับและชื่อฉบับ
การอ้ างอิง
(ปัญญาสชาดก. สมุททโฆสชาดก, ม.ป.ป.)
บรรณานุกรม ปัญญาสชาดก. สมุททโฆสชาดก. (ม.ป.ป.). หอสมุดแห่ งชาติ. (หนังสื อ
ใบลาน 1 ผูก. อักษรขอม. ภาษาบาลี. เส้นจาร. ฉบับล่องชาด ม.ป.ส.
เลขที่ 813/ฉ./1.)
3) หนังสื อสมุดไทย
การอ้ างอิง
(ความทรงจํา เรื่ องกรุ งเก่าเสี ยแล้ว เจ้าตากมาตั้งเมืองธนบุรี จ.ศ. 1129, 2310)
บรรณานุกรม ความทรงจํา เรื่ องกรุ งเก่าเสี ยแล้ว เจ้าตากมาตั้งเมืองธนบุรี จ.ศ. 1129. (2310).
หอสมุดแห่งชาติ. (หนังสื อสมุดไทยดํา อักษรไทยภาษาไทย. เส้นขาว.
เลขที่ 28. หมวดจดหมายเหตุ ธบ.)
4) กระดาษเพลา
การอ้ างอิง
(กฎกระทรวงกลาโหมได้แก่พระยานครศรี ธรรมราช จ.ศ. 1173, 2354)
บรรณานุกรม กฎกระทรวงกลาโหมได้แก่พระยานครศรี ธรรมราช จ.ศ. 1173. (2354).
หอสมุดแห่งชาติ. (กระดาษเพลา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นดินสอ.
เลขที่ 15. หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.2.)
5) กระดาษฝรั่ง
การอ้ างอิง
(สําเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138, 2319)
บรรณานุกรม สําเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138. (2319). หอสมุดแห่งชาติ. (กระดาษฝรั่ง.
อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นหมึก. เลขที่ 7/ก หมวดจดหมายเหตุ ธบ.)
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13.2.2 สมุดฝรั่ง
การอ้ างอิง
(สําเนาคําปรึ กษาเรื่ องตั้งพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ จ.ศ. 1144, 2325)
บรรณานุกรม สําเนาคําปรึ กษาเรื่ องตั้งพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ จ.ศ. 1144. (2325).
หอสมุดแห่ งชาติ. (สมุดฝรั่ง. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นหมึก. เลขที่ 1/ข
หมวดจดหมายเหตุ กท.ร. 1)
13.2.3 โสตทัศนวัสดุและวัสดุย่อส่ วน
1) ภาพยนตร์
การอ้ างอิง
(วิโรจน์ ริ จิรานุวฒั น์, 2530)
บรรณานุกรม วิโรจน์ ริ จิรานุวฒั น์ (ผูส้ ร้าง) และวิรัช ริ จิรานุวฒั น์ (ผูอ้ าํ นวยการสร้าง). (2530).
กรุ งเทพฯ เมืองอมร [ภาพยนตร์]. กรุ งเทพฯ : ทัวร์ทอง.
2) แผ่ นเสี ยง
การอ้ างอิง
ช็อคเคน (Shocken, 1992)
บรรณานุกรม Shocken, M. (1992). Over the waterfall. On Arkansas traveler [CD]. New York :
Polygram Music.
3) แถบบันทึกเสี ยง
การอ้ างอิง
(ยุพดี พยัคฆพันธ์, 2530)
บรรณานุกรม ยุพดี พยัคฆพันธ์ (ผูบ้ รรยาย). (2530). ยาสมุนไพร [แถบบันทึกเสี ยง เลขที่ 312].
กรุ งเทพมหานคร : องค์การวิทยาศาสตร์การแพทย์.

การอ้ างเอกสารอันดับรอง

การอ้างเอกสารอันดับรองหรื อเอกสารทุติยภูมิ ใช้เมื่อผูเ้ ขียนไม่มีโอกาสอ่านเอกสารชิ้นเดิม
หรื อเอกสารปฐมภูมิ (original work or primary sources) ของงานชิ้นนั้นๆ มีวิธีการอ้าง ดังนี้
ในรายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ให้อา้ งงานชิ้นเดิมหรือเอกสารปฐมภูมิ ใช้คาํ ว่า “อ้างถึงใน”
หรื อ “กล่าวถึงใน” (“cited in” หรื อ “quoted in” หรื อ “as cited in”) แล้วบอกแหล่งเอกสารทุติยภูมิ
ส่ วนในรายการเอกสารอ้างอิ ง หรื อบรรณานุ กรมให้ลงรายการเอกสารทุติยภูมิไปตามประเภทของ
เอกสารนั้น ๆ เช่น หนังสื อ บทความ ฯลฯ ตัวอย่าง
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การอ้างอิง
(สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย อ้างถึงใน สุ นีย ์ มัลลิกะมาลย์, 2542 : 88-89)
บรรณานุกรม สุ นีย ์ มัลลิกะมาลย์. (2542). การบังคับใช้ กฎหมายสิ่ งแวดล้ อม. กรุ งเทพมหานคร :
นิติธรรม.
การอ้างอิง
(สํานักราชเลขาธิการ กล่าวถึงใน กิ่งแก้ว อ่วมศรี , 2544 : 12)
บรรณานุกรม กิ่งแก้ว อ่วมศรี . (2544). พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระบิดาแห่ ง
วิทยาศาสตร์ไทย. วารสารห้ องสมุด, 45: 2-13.
การอ้างอิง
(Cremmins' s study as cited in Lancaster, 1998 : 32)
บรรณานุกรม Lancaster, F. W. (1998). Indexing and abstracting in theory and practice (2 nd ed.).
London : Library Association.
การอ้างอิง
(Lenz quoted in D. E. Norton & S. E. Norton, 1999 : 23-27)
บรรณานุกรม Norton, D. E., & Norton, S. E. (1999). Through the eyes of a child : An introduction
to children' s literature (5 th ed.). Upper Saddle River, NJ : Merrill.
หมายเหตุ : ผูแ้ ต่งที่มีชื่อสกุล เหมือนกัน ลงรายการอักษรตัวแรกของชื่ อต้นและชื่ อรอง ตามด้วยชื่ อ
สกุลของผูแ้ ต่งทั้งสองคน
การอ้างอิง
บรรณานุกรม
หมายเหตุ 1)
2)
3)

(Hazelden cited in Dowd, 1992 : 50-51)
Dowd. (1992). Making room for the recovery boom. Library Journal, 117, 49-52.
กรณี ไม่มีเลขหน้า ให้ใส่ คาํ ว่า “ไม่มีเลขหน้า” หลัง :
กรณี ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ให้ใส่ คาํ ว่า “ม.ป.ท.” หลัง :
กรณี ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์ ให้ใส่ คาํ ว่า “ม.ป.ป.” หลัง :

การเขียนประวัตยิ ่ อผู้วจิ ยั

การเขียนประวัติยอ่ ผูว้ ิจยั ให้นาํ เสนอข้อมูลที่สาํ คัญ เช่น
1. ชื่อ สกุล
2. ปี พ.ศ. เกิด
3. การศึกษา โดยย่อ
4. ผลงานวิชาการหรื อผลงานวิจยั ที่ผา่ นมา
5. สถานที่ติดต่อ

