
บทที ่ 4 
การจัดพมิพ์วทิยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ์ 

 
การใช้กระดาษจดัพมิพ์ 

กระดาษท่ีใชพ้ิมพว์ิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ตอ้งเป็นกระดาษปอนดข์าวพิเศษ ไม่มีบรรทดั
ขนาดมาตรฐาน A4 นํ้าหนกั 80 แกรมต่อตารางเมตร (80 แกรม)  
 
การวาดรูปหน้ากระดาษพมิพ์ 

การเวน้ของระยะห่างจากริมกระดาษใหเ้วน้ระยะห่างเอาไวด้งัน้ี 
1. หวักระดาษใหเ้วน้  3.81  เซนติเมตร  (1.5 น้ิว) 
2. ขอบซา้ยมือ ใหเ้วน้  3.81  เซนติเมตร  (1.5 น้ิว) 
3. ขอบล่างและขอบขวามือ ใหเ้วน้ 2.54  เซนติเมตร  (1 น้ิว) 

 
การพมิพ์ 

1. ขนาดและชนิดตวัพิมพ ์
 วิทยานิพนธ์ภาษาไทย  ใชต้วัพิมพ ์(Font) ช่ือ Thaisalabun psk แบบเดียวกนัทั้งเล่ม  

โดยช่ือบทใชข้นาด 18 พอยต ์หวัขอ้ใหญ่ใชข้นาด 18 พอยต ์หวัขอ้ยอ่ยใชข้นาด 16 พอยต ์ อกัษรเขม้  
(Bold) ขอ้ความเน้ือหาปกติใช้ขนาด 16 พอยต์ ตลอดทั้งเล่ม ส่วนเน้ือหาหรือขอ้ความที่เป็น
ภาษาองักฤษให้ใชต้วัพิมพช่ื์อ Thaisalabun psk ขนาดตวัอกัษร 18 พอยต ์ สาํหรับตวัอกัษรธรรมดา
ท่ีเป็นตวัพื้นของการพิมพต์ลอดทั้งเล่ม  และใหใ้ชข้นาดอกัษร 16 พอยตต์วัหนา (Bold) เม่ือใชพ้ิมพ์
หวัขอ้สาํคญั 

2. การเวน้ระยะห่างระหว่างบรรทดัให้เป็นแบบเดียวกนัทั้งเล่ม บรรทดัระหว่างหัวขอ้
สาํคญัใหเ้วน้ 1 บรรทดั ขนาด 16 พอยต ์

3. การย่อหน้า ให้เวน้ระยะจากกรอบพิมพด์า้นซ้ายมือ 2 เซนติเมตร และภายในย่อหน้า
หน่ึงมียอ่หนา้ยอ่ยใหย้อ่หนา้เขา้มาอีก 1 เซนติเมตร (0.39 น้ิว)  

4. การข้ึนบรรทดัใหม่  เม่ือพิมพค์าํสุดทา้ยไม่จบในบรรทดันั้นๆ ใหย้กคาํนั้นไปพิมพใ์น
บรรทดัต่อไปทั้งคาํ ไม่ควรตดัส่วนทา้ยของคาํไปพิมพใ์นบรรทดัใหม่ 
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5. การข้ึนหนา้ใหม่ 
 5.1 ถา้พิมพม์าถึงบรรทดัสุดทา้ยของหน้ากระดาษ (โดยเวน้ขอบล่างประมาณ 2.5  

เซนติเมตร ตามเร่ืองการเวน้ขอบของกระดาษและขึ้นบรรทดัใหม่ 
 5.2 หากมีขอ้ความเหลืออีก 1 บรรทดัจะจบยอ่หนา้เดิมให้พิมพต่์อไปในหนา้เดิม

ไดจ้นจบแลว้จึงข้ึนยอ่หนา้ใหม่ในหนา้ถดัไป 
 5.3 หากมีเน้ือที่เหลือเพียงบรรทดัเดียวในหนา้นั้น แลว้จะข้ึนยอ่หนา้ใหม่ให้ยก

ยอ่หนา้นั้นไปตั้งตน้พิมพใ์นหนา้ถดัไป 
6. วิทยานิพนธ์ท่ีเป็นภาษาไทย คาํท่ีเป็นภาษาต่างประเทศให้พิมพเ์ป็นภาษาไทยและ

วงเล็บภาษาต่างประเทศ  ส่วนคาํศัพท์ภาษาต่างประเทศท่ีได้มีการบัญญัติศัพท์ไว้แล้วโดย
ราชบณัฑิตยสถานใหพ้ิจารณาใชต้ามความเหมาะสม 
 
การพมิพ์เลขหน้าและการลาํดบัหน้า 

1. การพิมพเ์ลขหนา้และการลาํดบัเลขหนา้  ในส่วนนาํเร่ืองของวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ไดเ้รียงลาํดบัตวัเลขอารบิคในวงเล็บ เช่น  (1), (2), (3), ... กลางหน้ากระดาษ
ดา้นล่าง ห่างจากขอบกระดาษข้ึนมา 1.27  เซนติเมตร (0.5 น้ิว) โดยเร่ิมนบัจากหนา้ปกใน แต่จะไม่
พิมพล์าํดบัหนา้ในหนา้ปกใน ใหเ้ร่ิมพิมพล์าํดบัหนา้จากหนา้บทคดัยอ่เป็นตน้ไป 

2. การพิมพเ์ลขหนา้และการลาํดบัเลขหนา้  ในส่วนเน้ือหาและส่วนอา้งอิงให้ใชต้วัเลข
อารบิค  1, 2, 3, ... กาํกบัหน้าเรียงตามลาํดบัตลอดทั้งเล่ม  โดยพิมพไ์วริ้มขอบขวาของกรอบกระดาษ
ห่างจากขอบบนและขอบขวามือของกระดาษ  ดา้นละ 2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) ลาํดบัวิทยานิพนธ์การพิมพ์
หนา้เดียว  แต่สาํหรับวิทยานิพนธ์ท่ีพิมพ ์ 2  หนา้  ใส่เลขกาํกบัหนา้  โดยพิมพไ์วริ้มขอบขวาและขอบซา้ย 
ของกรอบกระดาษห่างจากขอบบนและขวาหรือซา้ยดา้นละ 2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) ยกเวน้หนา้แรก
ของบทท่ีข้ึนบทใหม่  หนา้แรกของบรรณานุกรมและหนา้แรกของภาคผนวกแต่ละภาคผนวก  ไม่ตอ้ง
ใส่เลขหนา้กาํกบั  แต่ใหน้บัจาํนวนหนา้รวมไปดว้ย 
 
การพมิพ์บทที ่ หัวข้อในบท  และหัวข้อย่อย 

1. การพิมพบ์ทท่ี (Chapters) เม่ือข้ึนบทใหม่ใหข้ึ้นหนา้ใหม่ทุกคร้ัง  และตอ้งมีเลขลาํดบั
บทท่ี (บทท่ี  1,  บทท่ี  2, ...) โดยพิมพ ์“บทท่ี ...” ดว้ยอกัษรเขม้ (Bold) ขนาด 18 พอยต ์ ในบรรทดัถดัมา  
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โดยพิมพไ์ม่ตอ้งเวน้บรรทดั ช่ือบทท่ีมีความยาวเกิน 1 บรรทดัใหแ้บ่งเป็น 2-3 บรรทดั ตามความเหมาะสม  
ต่อจากช่ือบทใหเ้วน้ 1 บรรทดั แลว้จึงพิมพเ์น้ือเร่ืองต่อไป 

2. หวัขอ้สาํคญัในแต่ละบทใหพ้ิมพชิ์ดกรอบกระดาษดา้นซา้ยมือ วิทยานิพนธ์ภาษาไทย
ให้มีขนาดตวัอกัษร 16 พอยตต์วัหนา (Bold) วิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษให้ใชข้นาดตวัอกัษร 12 พอยต์
ตวัหนา (Bold) และไม่ตอ้งขีดเส้นใต ้ ใหใ้ส่ตวัเลขกาํกบัตามบท โดยพิมพเ์วน้ห่างจากบรรทดัช่ือบท  
1  บรรทดั การพิมพบ์รรทดัต่อๆ ไปไม่ตอ้งเวน้บรรทดั 

 วิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษ  อกัษรตวัแรกของคาํแรกและของทุกๆ คาํในหัวขอ้สาํคญัๆ 
เหล่าน้ีตอ้งพิมพด์ว้ยอกัษรตวัใหญ่เสมอ  แต่บุพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) และคาํนาํหนา้นาม 
(Article) ไม่ตอ้งพิมพด์ว้ยอกัษรตวัใหญ่ เวน้แต่บุพบท สันธาน และคาํนาํหนา้นามดงักล่าวจะเป็น
คาํแรกของหวัขอ้นั้น 

3. หัวขอ้ย่อยให้พิมพย์่อหน้าโดยเวน้ระยะให้ตรงกบัตวัอกัษรตวัแรกของช่ือขอ้ความ
ของหัวขอ้สาํคญันั้น หากหัวขอ้ยอ่ยมีการแบ่งมากกว่า 3 ระดบั ให้ใส่ตวัเลขหรือตวัอกัษรภาษาไทยคือ 
ก, ข, ค, ... สาํหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทย  และใชอ้กัษรภาษาองักฤษตวัพิมพเ์ลก็ คือ a, b, c, ... สาํหรับ
วิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศ  ซ่ึงอาจทาํได ้ 2  แบบ  และหากใชแ้บบใดแบบหน่ึงแลว้ตอ้งใชแ้บบเดียวกนั
ตลอดทั้งเล่ม 

 แบบท่ี  1  ใชร้ะบบตวัเลขทั้งหมด 
1.1**หัวข้อสําคญั  (เคร่ืองหมาย ** หมายถึง เวน้ 2 อกัษร) 
 1.1.1**หวัขอ้ยอ่ย  
    
 1.1.2**หวัขอ้ยอ่ย  
    
 1.1.2.1**หวัขอ้ยอ่ย  
    
  1.1.2.1.1**หวัขอ้ยอ่ย  
    

 
 
 



1718 
 

 

 แบบท่ี  2  ใชร้ะบบตวัเลขและตวัอกัษรผสมกนั 
2.1**หัวข้อสําคญั  (เคร่ืองหมาย ** หมายถึง  เวน้  2  อกัษร) 
 2.1.1**หวัขอ้ยอ่ย  
    
 2.1.2**หวัขอ้ยอ่ย  
    
 2.1.2.1**หวัขอ้ยอ่ย  
    
 2.1.2.2**หวัขอ้ยอ่ย  
    
  ก)**หวัขอ้ยอ่ย  
    
  ข)**หวัขอ้ยอ่ย  
    

  
การพมิพ์ตาราง 

1. ตารางประกอบดว้ยเลขท่ีของตาราง ช่ือของตาราง ส่วนขอ้ความและท่ีมาของตาราง  
โดยปกติใหพ้ิมพอ์ยูห่นา้เดียวกนัทั้งหมด ซ่ึงตารางอาจมีทั้งแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนกไ็ด ้

2. ใหพ้ิมพค์าํวา่ตารางท่ีชิดริมกรอบกระดาษซา้ยมือ ตามดว้ยเลขท่ีของตารางตามการ
แบ่งบท และช่ือตาราง กาํกบัไวด้า้นบนของตารางนั้น โดยเรียงลาํดบัหมายเลขตารางตามบทจาก 1 
ไปจนจบบท ตารางในภาคผนวกก็ใหพ้ิมพใ์นลกัษณะเดียวกนั  เช่น ตารางท่ี 1.1 (อยูใ่นบทท่ี 1) ตารางท่ี 
2.1 (อยูใ่นบทท่ี 2) ตารางภาคผนวกท่ี ก.1 (อยูใ่นภาคผนวก ก) หรือ Table 1.1 (Chapter 1) Table 2.1 
(Chapter 2) Table Appendix A.1 (Appendix A) เป็นตน้ 

3. ให้พิมพช่ื์อตารางต่อจากเลขท่ีของตารางโดยเวน้ระยะห่าง 2 ช่วงตวัอกัษร กรณีช่ือ
ตารางยาวเกินกว่า 1 บรรทดั  ใหพ้ิมพต์วัอกัษรตวัแรกของบรรทดัถดัไปตรงกบัตวัอกัษรตวัแรกของช่ือ
ตารางดงัเช่นรูปแบบตารางต่อไปน้ี 

 



18 19 
 

 

ตารางท่ี 1.1** ช่ือตารางช่ือตารางช่ือตารางช่ือตารางช่ือตารางช่ือตารางช่ือตารางช่ือตารางช่ือตาราง
ช่ือตารางช่ือตารางช่ือตารางช่ือตารางช่ือตารางช่ือตารางช่ือตารางช่ือตารางช่ือตาราง 

 
ตวัอยา่งตารางของบทท่ี 4 ในงานวิจยั 
ตารางท่ี  4.3 ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภณัฑ ์ กลุ่มบริษทัผูรั้บจา้งผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
ขอ้ท่ี ขอ้ความ X  S.D. การปฏิบติั ลาํดบั 

 
 

1. 
2. 
 

3. 
4. 
 

5. 

(1) การปฏิบติัส่วนปัจจยันาํเขา้ 
ดา้นการตรวจสอบวตัถุดิบ 

ตรวจสอบวตัถุดิบท่ีนาํมาใชผ้ลิตทุกคร้ัง 
บริษทัผูรั้บจา้งผลิตกบับริษทัผูส้ั่งผลิตกาํหนดคุณสมบติัของ
วตัถุดิบร่วมกนั                           
ตรวจสอบวตัถุดิบแบบเช็กลิสตต์ามจุดท่ีกาํหนดทุกคร้ัง 
ถา้มีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงวตัถุดิบบริษทัผูรั้บจา้งผลิต
ตอ้งแจง้และไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัผูส้ัง่ผลิตก่อนทุกคร้ัง 
ตรวจสอบวตัถุดิบนาํเขา้ตามรายละเอียดท่ีระบุทุกคร้ัง 
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 เฉล่ียรวมดา้น 4.14 .49 มาก  
 
 

6. 
7. 
8. 
9. 
 

10. 
11. 

(2) การปฏิบติัส่วนกระบวนการผลิต  
     2.1) ดา้นการวางแผนการควบคุมคุณภาพ  
กาํหนดจุดตรวจสอบผลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจน 
วางแผนการนาํแผนภูมิควบคุมมาใชใ้นการตรวจสอบผลิตภณัฑ ์
วางแผนระบบการรายงานการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ 
กาํหนดบทบาทและหน้าท่ีของพนักงานในการควบคุมและ
การตรวจสอบคุณภาพอยา่งชดัเจน 
วางแผนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลก่อนการผลิต 
วางแผนการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวม 
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 เฉล่ียรวมดา้น 3.90 .46 มาก  
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 4.   ตารางท่ีอา้งอิงจากแหล่งอ่ืน  ใหแ้จง้ท่ีมาไวท้า้ยตารางโดยเขียนท่ีมาไวท้า้ยตาราง  
 
ตารางท่ี  2.1  ความรับผดิชอบเก่ียวกบัคุณภาพผลิตภณัฑข์องบริษทัผูรั้บจา้งผลิต 
 

รายการ 
หน่วยงานของบริษทัผูรั้บจา้งผลิต 

ออกแบบช้ินส่วน จดัซ้ือ ควบคุมคุณภาพ 
1.  ตั้งนโยบายคุณภาพการผลิตช้ินส่วนในบริษทัของ

ตนเอง  
2.  เลือกบริษทัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (suppliers) หลายราย

ในการซ้ือท่ีสาํคญั  
3.  ประเมินความสามารถของคุณภาพของบริษทัผูจ้ดัหา

ท่ีตอ้งการ  

 
x 
 
- 
 
x 

 
x 
 

xx 
 
x 

 
xx 
 
- 
 

xx 
4.  ระบุความตอ้งการช้ินส่วนของบริษทัตนเอง  
5.  จดัใหมี้การควบคุมบริษทัผูจ้ดัหาอยา่งใกลชิ้ด  
6.  จดัใหมี้การวางแผนคุณภาพร่วมกนัระหวา่งบริษทั

กบับริษทัท่ีสัง่ผลิตช้ินส่วน  
7.  ประเมินช้ินส่วนหรือผลิตภัณฑ์ให้ผ่านไปยัง

บริษทัผูส้ัง่ผลิต  
8.  จดัทาํโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพ  
9.  ใชก้ารประเมินคุณภาพของบริษทัผูจ้ดัหาช้ินส่วน

เพื่อเลือกบริษทัผูจ้ดัหาช้ินส่วน  

xx 
- 
 
x 
 
x 
x 
 
- 

- 
x 
 
- 
 
- 
x 
 

xx 

x 
xx 
 

xx 
 

xx 
xx 
 
x 

เม่ือ xx : ความรับผดิชอบหลกั และ x : ความรับผดิชอบรอง 
ท่ีมา (ดาํรง  ทวีแสงสกลุไทย, 2545 : 74) 
 

5. ขนาดของตารางตอ้งไม่เกินกรอบของหน้าพิมพว์ิทยานิพนธ์  สําหรับตารางขนาดใหญ่
ควรยอ่ขนาดลง โดยใชเ้คร่ืองถ่ายยอ่ส่วนหรือวิธีอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม  แต่จะตอ้งชดัเจนและอ่านไดง่้าย  
สาํหรับตารางท่ีมีขนาดใหญ่และไม่สามารถยอ่ขนาดได ้ ให้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
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6. กรณีท่ีตารางมีความยาว  หรือกวา้งมากจนไม่สามารถบรรจุในหนา้กระดาษเดียวกนัได้
ให้ย่อส่วนหรือแยกมากกว่า 1 ตาราง ให้พิมพส่์วนท่ีเหลือในหนา้ถดัไป  โดยจะตอ้งพิมพเ์ลขท่ีตาราง
และตามดว้ยคาํวา่ต่อในวงเลบ็ เช่น ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) หรือ Table 1.1 (Continued) เป็นตน้ 

7. การตีเสน้ตาราง  หวัตารางใหใ้ชขี้ด 2 เสน้ กรณีท่ีตารางมีความยาวหลายหนา้  ทา้ยตาราง
ท่ีอยูใ่นหนา้กระดาษท่ียงัไม่จบตารางใหขี้ดเส้นเดียว และปิดตารางดว้ยขีด 2 เส้น เช่นเดียวกบัหวัตาราง  
การขีดเส้นตรงแนวด่ิงของตารางให้ขีดเฉพาะเส้นท่ีแสดงขอบเขต  หรือกรอบภายในตารางเท่านั้น  
ดา้นซา้ยสุดและขวาสุดของตาราง ไม่ตอ้งขีดเสน้  
 
ตารางท่ี  4.1  จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปบริษทัผูรั้บจา้งผลิตช้ินส่วน 
 
ขอ้ท่ี ขอ้มูลทัว่ไปบริษทัผูรั้บจา้งผลิต จาํนวน ร้อยละ 

1. บริษทัผลิตช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์ 187 9.40 
2. บริษทัผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า 135 6.80 
3. บริษทัผลิตช้ินส่วนระบบขบัเคล่ือนและถ่ายทอดกาํลงั 144 7.20 
4. บริษทัผลิตช้ินส่วนระบบกนัสะเทือนและเบรก 100 5.20 
5. บริษทัผลิตช้ินส่วนตวัถงั 353 17.70 
6. บริษทัผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกและภายใน 106 5.30 
7. บริษทัผลิตช้ินส่วนอ่ืน ๆ 972 48.70 
 รวม 1,997 100.00 

 
การพมิพ์ภาพประกอบ 

1. ภาพประกอบดว้ย  รูปภาพ  แผนท่ี  แผนภูมิ  กราฟ (ดูในภาคผนวก  จ  หนา้ 103-108) 
2. ภาพประกอบท่ีเป็นภาพสี จะตอ้งทาํเป็นภาพอดัสําเนาสีลงบนกระดาษปอนด์ขาว

อยา่งชดัเจน 
3. ภาพประกอบแต่ละภาพตอ้งมีเลขท่ีของภาพและช่ือหรือคาํอธิบายภาพกาํกบัไว้

ใตภ้าพประกอบกลางหน้ากระดาษ โดยเรียงลาํดบัหมายเลขของภาพตามบทจาก 1 ไปจนจบบท  
ภาพท่ีปรากฏในภาคผนวกก็ใหพ้ิมพใ์นลกัษณะเดียวกนั ดว้ยพิมพต์วัอกัษรปกติ เช่น ภาพท่ี 1.1 (อยูใ่น
บทท่ี 1) ภาพท่ี 2.1 (อยูใ่นบทท่ี 2) ภาพภาคผนวกท่ี ก.1 (อยูใ่นภาคผนวก ก) หรือ Figure 1.1 (Chapter 1) 
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Figure 2.1 (Chapter 2) Figure Appendix A.1 (Chapter A) ในกรณีภาพไม่สามารถจบไดใ้น 1 หนา้กระดาษ
ใชค้าํวา่ “ต่อ” ในภาษาไทยและในภาษาองักฤษใชค้าํวา่ “continued”  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.28  แสดงโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมตามลกัษณะของการผลิต (cluster) และความเช่ือมโยง
กบัองคก์รหรือหน่วยงานแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน 

ท่ีมา (สุพงศ ์ ชยตุสหกิจ, 2549 : 7) 
 

การพมิพ์สมการ 
สมการแต่ละสมการตอ้งมีเลขท่ีของสมการ  โดยพิมพเ์รียงลาํดบัหมายเลขของสมการ

ตามบทจาก 1 ไปจนจบบท สมการท่ีปรากฏในภาคผนวกใหพ้ิมพใ์นลกัษณะเดียวกนัใหพ้ิมพต์วัอกัษร
ธรรมดา (Normal) เช่น สมการท่ี 1 อยูใ่นบทท่ี 1 ใหพ้ิมพ ์(1.1) สมการท่ี 2 อยูใ่นบทท่ี 2 ใหพ้ิมพ ์(2.2) 
สมการท่ี 3 อยูใ่นภาคผนวก ก ใหพ้ิมพ ์(ก.3) หรือ Eq.1.1 (CHAPTER 1) Eq.2.1 (CHAPTER 2) 
Eq.A.1 (CHAPTER A) 

 

โครงสร้างอุตสาหกรรมรถยนตไ์ทย 

สมาคม/สถาบนัและสถานบนัการเงินต่างๆ 
มหาวิทยาลยั/ศูนยฝึ์กอบรม 
ศูนยท์ดสอบวิจยัและพฒันารถยนต ์

อุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
การต่อตวัถึงรถดดัแปลง,  
รถโดยสาร 

ตลาดอาเซียน 

ตลาดในประเทศ 

อ่ืน ๆ 

อุตสาหกรรมสนบัสนุน 
แม่พิมพ/์เคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์เคร่ืองมือวดั 

อุตสาหกรรมบริการ 
- ระบบขนส่ง 
- เช้ือเพลิง/นํ้ามนัหล่อล่ืน 
- ระบบ Logistic 
- อุปกรณ์คาร์แคร์ (Car Care) 

ผูผ้ลิตช้ินส่วน 

วตัถุดิบ 2nd/3rd Tier 1 st Tier ผูป้ระกอบรถยนต ์
- 20 บริษทั (15-5) 

After Market 
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การเขยีนอ้างองิ 

1. ใชร้ะบบอา้งอิงแบบนาม-ปี  ซ่ึงประกอบดว้ย  ช่ือผูแ้ต่ง  หรือช่ือกลุ่มผูแ้ต่ง และปีท่ีพิมพ์
ของเอกสาร 

 1.1 เอกสารอา้งอิงภาษาไทย ใหข้ึ้นตน้ดว้ยช่ือและสกลุ 
 1.2 เอกสารอา้งอิงภาษาต่างประเทศ ใหข้ึ้นตน้ดว้ยช่ือผูแ้ต่งดว้ยช่ือสกุล และอาจตามดว้ย

ช่ือ โดยไม่ตอ้งกาํกบัช่ือภาษาไทยในวงเลบ็ 
2. การอา้งอิงเอกสารทุกประเภทไวใ้นเน้ือหา ใหใ้ส่ไวใ้นวงเลบ็แรกอยูใ่นเน้ือหา  โดยให้

ใส่เลขหนา้ตามหลงัปีท่ีพิมพ ์โดยคัน่ดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาคคู่ (Colon) ดงัตวัอยา่ง 
 2.1 กรณีแสดงขอ้ความเน้ือหาก่อนนาม-ปี 
  มีการส่งเสริมการลงทุนให้บริษทัต่างประเทศเขา้มาลงทุนตั้งโรงงานประกอบ

รถยนต ์ เพื่อทดแทนการนาํเขา้  มีบริษทัอุตสาหกรรมยานยนตข์องต่างชาติโดยเฉพาะญ่ีปุ่นเขา้มาตั้ง
โรงงานผลิตยานยนตเ์ป็นจาํนวนมาก (สุพงศ ์ชยคุสาหกิจ, 2549 : 6) 

 2.2 กรณีแสดงขอ้ความเน้ือหาหลงันาม-ปี 
  พิภพ  ลลิตาภรณ์ (2545 : 121) ไดก้ล่าวว่า  การใหบ้ริษทัอ่ืนทาํหนา้ท่ีในการผลิต

ช้ินส่วนอาจจะมีปัญหาบา้งในดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์ ทั้งน้ีเพราะการผลิตช้ินส่วนบริษทัผูส้ั่งผลิต
ไม่สามารถเขา้ไปควบคุมกระบวนการผลิตไดโ้ดยตรง 

3. กรณีผูแ้ต่งเป็นชาวต่างชาติให้เขียนภาษาไทยไวน้อกวงเล็บก่อนและตามด้วยช่ือ
ภาษาต่างประเทศนั้นในวงเลบ็ท่ีแสดงปีและเลขท่ีกล่าวอา้ง 

 
การพมิพ์บรรณานุกรม (Bibliography) 

หลกัเกณฑก์ารพิมพบ์รรณานุกรมมีขอ้กาํหนดดงัน้ี 
1. การพิมพบ์รรณานุกรมให้อยู่ต่อจากส่วนเน้ือหา และก่อนภาคผนวกให้พิมพค์าํว่า 

“บรรณานุกรม” หรือ “BIBLOOGRAPHY” กลางหนา้กระดาษ โดยเวน้ขอบกระดาษพิมพเ์ช่นเดียวกบั
การเร่ิมบทใหม่  และใหเ้วน้ระยะห่างจากช่ือบรรณานุกรม 1 บรรทดั  จึงเร่ิมพิมพบ์รรทดัแรกของแต่ละ
รายการของเอกสารท่ีใชอ้า้งอิง 

2. ให้เรียงเอกสารท่ีใชอ้า้งอิงทั้งหมดไวด้ว้ยกนั โดยเรียงลาํดบัตามตวัอกัษรตวัแรกของ
รายการท่ีอา้งอิง โดยยดึวิธีการเรียงลาํดบัตามแบบพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
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 2.1 วิทยานิพนธ์ท่ีเขียนดว้ยภาษาไทย ใหเ้รียงลาํดบัรายการบรรณานุกรมภาษาไทย
ไวก่้อนแลว้จึงตามดว้ยรายการบรรณานุกรมภาษาองักฤษ 

 2.2 วิทยานิพนธ์ท่ีเขียนด้วยภาษาอังกฤษให้เรียงลําดับรายการบรรณานุกรม
ภาษาองักฤษไวก่้อน  แลว้จึงตามดว้ยรายการบรรณานุกรมภาษาไทย 

3. การพิมพแ์ต่ละรายการท่ีอา้งอิง  ใหพ้ิมพชิ์ดกรอบกระดาษดา้นซา้ยมือ หากมีขอ้ความ
ท่ีจะตอ้งพิมพต่์อจากบรรทดัแรกใหพ้ิมพบ์รรทดัต่อไปโดยยอ่หนา้เวน้ระยะ 1.5  เซนติเมตร (0.59 น้ิว)  

4. กรณีการอา้งอิงหนงัสือหลายเล่มท่ีมีผูแ้ต่งเป็นช่ือเดียวกนัให้เขียนช่ือผูแ้ต่งเฉพาะ
เล่มแรก เล่มต่อๆ ไป ให้ขีดเส้นยาว 1.5  เซนติเมตร (0.59 น้ิว) แลว้ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหัพภาค ( . ) 
และใหเ้รียงลาํดบังานของผูแ้ต่งคนเดียวกนัตามลาํดบัเวลาของผลงาน หรือลาํดบัตวัอกัษรของช่ือผลงาน 

5. ถา้ผูแ้ต่งเป็นชาวต่างประเทศ  ให้พิมพช่ื์อสกุลตามดว้ยช่ือตน้และช่ือกลาง (ถา้มี) เช่น 
Reynolds, F. E. Red, K. P. & Kate L. เป็นตน้ 

6. ถา้ผูแ้ต่งเป็นคนไทย  ให้พิมพช่ื์อตน้ก่อน  แลว้ตามดว้ยนามสกุล ถา้เขียนเอกสารเป็น
ภาษาต่างประเทศให้ใช้นามสกุลก่อนแลว้ตามด้วยช่ือตน้ ในกรณีท่ีผูแ้ต่งชาวไทยมีฐานันดรศกัด์ิ  
บรรดาศกัด์ิ  สมณศกัด์ิ ให้พิมพช่ื์อตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) และฐานนัดรศกัด์ิหรือบรรดาศกัด์ิ  
ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค ( . ) เช่น ธรรมศกัด์ิมนตรี, เจา้พระยา.  วิจิตรวาทการ, หลวง. เป็นตน้ 

7. ช่ือหนังสือ  ช่ือวารสาร  ช่ือวิทยานิพนธ์  ฯลฯ  ให้เน้นขอ้ความโดยเลือกพิมพด์ว้ย
ตัวหนา (Bold)  แบบเดียวกนัตลอดทั้งเล่ม 

 7.1 หลงัเคร่ืองหมาย มหพัภาคคู่ (: colon)   เวน้ 1 ระยะ 
 7.2 หลงัเคร่ืองหมาย มหพัภาค (. full stop) เวน้ 2 ระยะ 
 7.3 ในส่วนช่ือเอกสารหรือช่ือเร่ือง ใหท้าํตวัอกัษรเขม้ และใหใ้ชแ้บบเดียวตลอดทั้งเล่ม 

ส่วนของบรรณานุกรม ในบรรทดัท่ี 2 ใหเ้วน้จากช่ือผูแ้ต่ง 7 ตวัอกัษร และเร่ิมพิมพต่์อจากบรรทดัแรก
ท่ีตวัอกัษรท่ี 8 
1.   บทความวารสาร  
การอ้างองิ 
รูปแบบ (ผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ ์: เลขหนา้ท่ีมีขอ้ความท่ีคดัลอกมา) 
ตวัอยา่ง (วชัราภรณ์  สงัขท์อง, 2547 : 52) 
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บรรณานุกรม 
รูปแบบ ผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, เลขปีท่ีหรือเลขเล่มท่ี : เลขหนา้. 
ตวัอยา่ง วชัราภรณ์   สงัขท์อง. (2547). หอ้งสมุดกบัการพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ 
    สารสนเทศสาํหรับการศึกษาทางไกล. วารสารห้องสมุด, 48 : 50-62. 

1.1   ผู้แต่งคนเดียว 
การอ้างองิ (นวนิตย ์  อินทรามะ, 2541 : 3-7) 
บรรณานุกรม นวนิตย ์  อินทรามะ. (2541).  การพฒันาหอ้งสมุดกบัการควบคุมคุณภาพ 
  วารสารสํานักวทิยบริการ, 3 : 3-7. 
การอ้างองิ เบเกอร์เรียน (Bekerian, 1993 : 575) 
บรรณานุกรม Bekerian, D. A. (1993). In search of the typical eyewitness. 
  American Psychologist, 48, 574-576. 

1.2 ผู้แต่ง 2 คน 
ใหร้ะบุช่ือและช่ือสกลุทั้งสองคนทุกคร้ังท่ีมีการอา้ง โดยใชค้าํวา่ “และ” สาํหรับเอกสารภาษาไทย  

หรือ “&” เช่ือมช่ือสกลุสาํหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 
การอ้างองิ (จุมพล  พลูภทัรชีวิน และรัตนา  ตุงคสวสัด์ิ, 2542 : 100) 
บรรณานุกรม จุมพล   พลูภทัรชีวิน และรัตนา  ตุงคสวสัด์ิ. (2542). วิวฒันาการและทางเลือกของ 

                    นโยบายการครุศึกษาของรัฐบาลไทย. วารสารครุศาสตร์, 27, 98-106. 
การอ้างองิ ทรีมโมชิและพาร์เมอร์ (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 ผู้แต่งทีมี่ตั้งแต่ 3 คนขึน้ไป 

ใหร้ะบุช่ือและช่ือสกลุของผูแ้ต่งคนแรกสาํหรับเอกสารภาษาไทย  และตามดว้ยคาํว่า “และ
คนอ่ืน”  สาํหรับเอกสารภาษาต่างประเทศใหล้งช่ือสกุลของผูแ้ต่งคนแรกและตามดว้ยคาํว่า “et al.” 
ในการอา้งอิง  ส่วนในบรรณานุกรมลงใหค้รบทุกคน 
การอ้างองิ (อรจรีย ์ ณ  ตะกัว่ทุ่ง  และคนอ่ืน, 2541 : 90-101) 
บรรณานุกรม อรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง, สุกรี รอดโพธ์ิทอง และวชุิดา รัตนเพียร. (2541).                      
  แนวการพฒันาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา. วารสาร 
         ครุศาสตร์, 27, 90-101. 
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การอ้างองิ เบอร์แมนและคนอ่ืน (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.  บทความหนังสือพมิพ์ 
การอ้างองิ 
รูปแบบ (ผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ ์: หนา้) 
ตวัอยา่ง (ภาคภูมิ  ป้องภยั, 2542 : 12) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ ผูแ้ต่ง. (ปี, เดือน วนั). ช่ือบทความ. ช่ือหนงัสือพิมพ,์ หนา้. 
ตวัอยา่ง ภาคภูมิ  ป้องภยั. (2542, กรกฎาคม 3). มุมท่ีถูกลืมในพระราชวงับางปะอิน.  
                                      มติชน, หนา้ 12. 

2.1  บทความทีมี่ผู้แต่ง 
การอ้างองิ (ภาคภูมิ  ป้องภยั, 2542 : 12) 
บรรณานุกรม ภาคภูมิ   ป้องภยั. (2542, กรกฎาคม  3). มุมท่ีถูกลืมในพระราชวงับางปะอิน. มติชน,  หนา้ 

12. 
การอ้างองิ เอินร์ลิคซ์ (Erlich, 1994  : 4) 
บรรณานุกรม Erlich, R. S. (1994, June 28). China a paradise for counterfeit CDs.                                    
               Bangkok Post, p.4. 

2.2 บทความทีไ่ม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง 
การอ้างองิ (ภาษีนํ้ามนั, 2542 : 2) 
บรรณานุกรม ภาษีนํ้ามนั คิดตามอตัราปริมาณ. (2542, กนัยายน 29). มติชน,หนา้ 2. 
การอ้างองิ (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.   ในกรณีท่ีไม่มีผูแ้ต่ง ใหล้งช่ือบทความในตาํแหน่งผูแ้ต่ง นอกนั้นเหมือนเดิม 
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 2. ถา้เป็นการอา้งอิงท่ีคดัลอกขอ้เขียนของผูเ้ขียนผูอ่ื้นมา ตอ้งลงเลขหน้าท่ีคดัลอก  
ขอ้ความนั้นดว้ย  แต่ถา้เป็นการสรุปความมา  ใหล้งเฉพาะรายการผูเ้ขียน และปีเท่านั้น  

  3.  บทความหนังสือพิมพ์จะลงคาํว่า หน้า ควบคู่กับเลขหน้าด้วย ในขณะท่ีบทความ 
วารสารไม่ตอ้งลงคาํวา่ หนา้ 

 

3.  หนังสือ  
การอ้างองิ 
รูปแบบ (ผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ ์: หนา้) 
ตวัอยา่ง (ไพรัช  ธชัยพงษ ์ และกฤษณะ  ช่างกล่อม, 2541 : 58) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ ผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง. สถานท่ีพิมพ ์: สาํนกัพิมพ.์ 
ตวัอยา่ง ไพรัช   ธชัยพงษ ์และกฤษณะ  ช่างกล่อม. (2541). การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

  สารสนเทศแห่งชาติเพือ่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สาํนกังาน   
  คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี. 

3.1  หนังสือทัว่ไป 
การอ้างองิ (ไพรัช  ธชัยพงษ ์ และกฤษณะ  ช่างกล่อม,  2541 : 58) 
บรรณานุกรม  ไพรัช ธชัยพงษ ์ และกฤษณะ  ช่างกล่อม. (2541).  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน       
                                           สารสนเทศแห่งชาติเพือ่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร:  สาํนกังาน  
                                            คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี. 
การอ้างองิ (ประสานสุข  ละม่อม และคณะ, 2526 : 98) 
บรรณานุกรม ประสานสุข ละม่อม, นนัทา วิทวฒิุศกัด์ิ, ฉวีวรรณ คูหาภินนัท,์ สุนิตย ์เยน็สบาย, 

                  ดวงเดือน ทองวิชิต, ศรชยั เอ่ียมละออ, สุชารัตน์ คูหามุกต,์ และเพชรสมร   
               เพญ็เพียร.  (2526).  บรรณารักษศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา. 

การอ้างองิ มิชเชลลแ์ละลาซนั (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  หนังสือทีผู้่แต่งเป็นสถาบนั 
การอ้างองิ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2535 : 39) 
บรรณานุกรม กรมการศึกษานอกโรงเรียน. (2535).  รวมบทความการศึกษานอกโรงเรียน เล่ม 11. 
   กรุงเทพมหานคร:  ผูแ้ต่ง. 
หมายเหตุ :  ในกรณีท่ีช่ือผูแ้ต่งและช่ือสาํนกัพิมพเ์ป็นช่ือเดียวกนั ใหล้งคาํว่า ผูแ้ต่ง สาํหรับภาษาไทย

และคาํวา่ Author สาํหรับภาษาองักฤษในรายการช่ือสาํนกัพิมพ ์(ผูแ้ต่งอาจเป็นบุคคลหรือ
สถาบนักไ็ด)้ 

การอ้างองิ (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  หนังสือทีมี่ผู้รับผดิชอบในการจัดทาํ  เช่น  บรรณาธิการ  ผู้รวบรวม 
การอ้างองิ (อดุลย ์ วิริยเวชกลุ, (บก.), 2541 : 77) 
บรรณานุกรม อดุลย ์ วิริยเวชกลุ. (บก.). (2541).  คู่มือจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา. 
               นครปฐม :  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล. 
การอ้างองิ กรีบบแ์ละฮงัค ์(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   หนังสือทีไ่ม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง 

การอ้างองิ (สวดมนต์ไหว้พระ. . ., 2541 : 29) 
บรรณานุกรม สวดมนต์ไหว้พระฉบับชาวบ้านและผู้ปฏิบัติธรรม. (2541).  กรุงเทพมหานคร :   
          สุวีริยาสาส์น. 
การอ้างองิ (Merriam-Webster's collegiate dictionary, 1993 : 203) 
บรรณานุกรม Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993).  Springfield, 

                         MA : Merriam-Webster. 
หมายเหตุ  : ในการลงรายการอา้งอิง ให้ระบุช่ือหนงัสืออย่างสั้น หรือทั้งหมด ถา้ระบุอย่างสั้นให้ตามดว้ย

เคร่ืองหมาย ... 
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3.5  หนังสือสารานุกรมหรือพจนานุกรม 
การอ้างองิ (สุธิวงศ ์ พงษไ์พบูลย,์ (บก.), 2529 : 99) 
บรรณานุกรม สุธิวงศ ์พงษไ์พบูลย.์ (บก.). (2529). สารานุกรมวฒันธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529  

            (เล่ม 1-10). สงขลา : สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
      สงขลา. 

การอ้างองิ 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.   หนังสือแปล 
การอ้างองิ 
รูปแบบ (ผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ*์:*หนา้ท่ีแปลแลว้) (เคร่ืองหมาย * หมายถึง เคาะ 1 คร้ัง) 
ตวัอยา่ง (ฟิสค,์ 2542 : 156) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ  ผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือหนงัสือท่ีแปลแลว้ (แปลจาก ช่ือหนังสือเดิม โดย ผูแ้ปล).  

สถานท่ีพิมพ ์: สาํนกัพิมพ.์ 
ตวัอยา่ง ฟิสค,์ อี.  บี. (2542). การกระจายอาํนาจทางการศึกษา การเมืองและฉันทานุมัต ิ 

(แปลจาก Decentralization of education : Politics and consensus                         
โดย ภทัรนนัท ์พฒิัยะ). กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี. 
 

5.   บทความ ในหนังสือ 
การอ้างองิ 
รูปแบบ (ผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ ์: หนา้) 
ตวัอยา่ง (สมบูรณ์ พรรณาภพ, 2535 : 407-415) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ ผูเ้ขียนบทความ. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือบทความ. ใน ผูรั้บผดิชอบหนงัสือ, ช่ือหนังสือ(หนา้ท่ี

มีบทความ).  สถานท่ีพิมพ ์: สาํนกัพิมพ.์ 
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ตวัอยา่ง สมบูรณ์ พรรณาภพ. (2535). อภิปรัชญากบัการศึกษา. ใน คณะกรรมการ 
โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
(บก.), สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลมิพระเกยีรติ (หนา้ 407-415). 
กรุงเทพมหานคร: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

การอ้างองิ มาลช์าโร (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  :  ในการลงรายการผูแ้ปล หรือบรรณาธิการ ไม่ตอ้งกลบัช่ือสกลุเหมือนผูแ้ต่ง ใหล้งเรียง 
ไปตามปกติเพราะไม่ไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งผูแ้ต่ง 
 

6.   บทความในสารานุกรม 
การอ้างองิ 
รูปแบบ (ผูเ้ขียนบทความ, ปีท่ีพิมพ ์: เล่มท่ี, หนา้) 
ตวัอยา่ง (นนัทสาร สีสลบั, 2542 : เล่ม 23, 11-30) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ ผูเ้ขียนบทความ. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือบทความ. ใน ช่ือสารานุกรม (เล่มท่ี, หนา้).  

สถานท่ีพิมพ ์: สาํนกัพิมพ.์ 
ตวัอยา่ง นนัทสาร สีสลบั. (2542). ภูมิปัญญาไทย. ใน สารานุกรมไทยสําหรับ 
  เยาวชนโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  (เล่ม 23, หนา้ 11-30). กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ินต้ิง. 
การอ้างองิ เบร์ิกแมนน์ (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.   วทิยานิพนธ์  
7.1   วทิยานิพนธ์จัดพมิพ์เป็นเล่มในนามของสถาบันการศึกษา 

การอ้างองิ 
รูปแบบ (ผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ ์: หนา้) 
ตวัอยา่ง (พรพิมล  เฉลิมพลานุภาพ, 2535 : 65) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ ผูแ้ต่ง.  (ปีท่ีพิมพ)์.  ช่ือวทิยานิพนธ์.  สาขา   คณะ  สถาบนัการศึกษา. 
ตวัอยา่ง พรพิมล เฉลิมพลานุภาพ. (2535). พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารและการใช้ 

เทคโนโลยกีารส่ือสารของบริษัทธุรกจิเอกชนทีมี่ยอดขายสูงสุดของ 
ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบณัฑิต คณะวารสารศาสตร์ 
และส่ือสารมวลชน  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

7.2 บทคัดย่อวิทยานิพนธ์จาก Dissertation Abstracts International (DAI) และจัดทําโดย 
University Microfilm 
การอ้างองิ 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  วทิยานิพนธ์ระดับปริญญาโททีไ่ม่ได้จัดพมิพ์จําหน่าย 
การอ้างองิ ออไมลด์า (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   วทิยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกทีไ่ม่ได้จัดพมิพ์จําหน่าย 
การอ้างองิ  วิปเฟรย ์(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.   เอกสารการประชุม  
เอกสารการประชุมท่ีตีพิมพเ์ป็นเล่มมีรูปแบบการลงรายการเช่นเดียวกบับทความ

ในหนงัสือ  ส่วนเอกสารนาํเสนอผลงานในท่ีประชุมลงไดด้งัน้ี 
การอ้างองิ 
รูปแบบ  (ผูแ้ต่ง, ปี, เดือน) 
ตวัอยา่ง (ลมุล  รัตตากร, 2529, ธนัวาคม) 
บรรณานุกรม  
รูปแบบ ผูแ้ต่ง. (ปี, เดือน). ช่ือเร่ืองของเอกสาร.  ช่ือการประชุม, สถานท่ีจดัประชุม. 
ตวัอยา่ง ลมุล รัตตากร. (2529, ธนัวาคม). ระบบห้องสมุด. เอกสารเสนอต่อท่ีประชุมของ 
                สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร. 
การอ้างองิ      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  : ให้ใส่ปีและเดือนท่ีประชุม ใส่อกัษรย่อช่ือรัฐหรือประเทศ ถา้ช่ือเมืองท่ีจดัประชุมนั้น           

ไม่เป็นท่ีรู้จกักนัดี 
 
9.   รายงานการวิจัย    
การอ้างองิ 
รูปแบบ (ผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ ์: หนา้) 
ตวัอยา่ง  (บุญมา   พงษโ์หมด  และคณะ,  2542  :  65) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ ผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ืองานทางวชิาการ. สถานท่ีพิมพ ์: สาํนกัพิมพ.์ 
ตวัอยา่ง                บุญมา พงษโ์หมด, ชุตินนัท ์บุญฉํ่า, คนึงนิตย ์ช่ืนคา้, และ อมรา พงษปั์ญญา. (2542). 

งานวจัิยเร่ืองการศึกษาสภาพแวดล้อมวดัโสธรวรารามวรวหิาร.  ฉะเชิงเทรา : 
สถาบนัราชภฏัราชนครินทร์.  
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การอ้างองิ (ศุภชั   ศุภชลาศยั, 2539 : 108) 
บรรณานุกรม ศุภชั ศุภชลาศยั. (2539). รายงานฉบับสมบูรณ์เร่ืองลู่ทางและโอกาสการส่งออกและ

ผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอ) 
เสนอต่อ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร:  ฝ่ายแผนงาน
เศรษฐกิจรายสาขา สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. 

การอ้างองิ (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 แผ่นพบั เอกสารอดัสําเนา  เอกสารประชาสัมพนัธ์ และซีดี 
การอ้างองิ 
รูปแบบ (ผูแ้ต่ง/หน่วยงานท่ีจดัทาํ, ปีท่ีพิมพ)์ 
ตวัอยา่ง (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2541) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ ผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง. [ประเภทของส่ือ]. สถานท่ีพิมพ ์: สาํนกัพิมพ.์ 
ตวัอยา่ง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2541). ท่องเทีย่วสงขลา. [แผน่พบั]. 

สงขลา : ผูแ้ต่ง. 
การอ้างองิ (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. 

การอ้างองิ ช็อค (Shocked, 1992) 
บรรณานุกรม Shocked, M. (1992). Over the waterfall.  On Arkansas travels. [CD]. New York : 

Polygram Music. 
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11.   การสัมภาษณ์ 
การอ้างองิ  
รูปแบบ (ผูใ้หส้มัภาษณ์, ปี, เดือน วนัท่ีใหส้มัภาษณ์) 
ตวัอยา่ง (ดิลก บุญเรืองรอด, 2543, กรกฎาคม 14) 
บรรณานุกรม  
รูปแบบ ผูใ้หส้มัภาษณ์. (ปี, เดือน วนัท่ีใหส้มัภาษณ์). ตาํแหน่งผูใ้หส้มัภาษณ์. หน่วยงาน 

ผูใ้หส้มัภาษณ์. สมัภาษณ์. 
ตวัอยา่ง ดิลก บุญเรืองรอด. (2543, กรกฎาคม 14). อธิการบดี. สถาบนัราชภฏัสวนสุนันทา.  
สมัภาษณ์. 
การอ้างองิ เพจย ์(Page, 1991 : March 5) 
บรรณานุกรม Page, O. (1991, March 5). President. Austin Peay State University. Interview. 
 
12.   การลงรายการสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส์  

การลงรายการอ้างอิงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในท่ีน้ีได้ยึดรูปแบบของ American 
Psychological Association (2001) เป็นหลกั โดยไดป้รับบางส่วนใหเ้หมาะสมและสะดวกต่อการใชง้าน
มากยิง่ข้ึน สาํหรับสารนิเทศท่ีนาํมายกตวัอยา่งไว ้มี 5 กลุ่ม คือ บทความวารสาร บทความหนงัสือพิมพ ์
เอกสารการประชุม รายงานทางวิชาการและเอกสารออนไลน์อ่ืนๆ ซ่ึงจะไดน้าํเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 

12.1   บทความวารสาร 
การอ้างองิ  
รูปแบบ (ผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ ์: หนา้) 
ตวัอยา่ง เคน็เน็ทท ์(Kenneth, 1995 : 75) 
บรรณานุกรม      
รูปแบบ  ผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, เลขปีที่, เลขหนา้. คน้เม่ือ เดือน  

วนั, ปี, จากURL ของเวบ็ไซตท่ี์สืบคน้ 
ตวัอยา่ง 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/ 
 



34 35 
 

 

12.2  บทความหนังสือพมิพ์ 
การอ้างองิ 
รูปแบบ (ผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ ์: หนา้)  
ตวัอยา่ง ฟิลคินส์ (Filkins, 2001) 
บรรณานุกรม       
รูปแบบ ผูแ้ต่ง. (ปี, เดือน วนั). ช่ือบทความ. ช่ือหนังสือพมิพ์. คน้เม่ือ เดือน วนั, ปี, 

จาก URL ของเวบ็ไซตท่ี์สืบคน้ 
ตวัอยา่ง  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   เอกสารการประชุม 
การอ้างองิ  
รูปแบบ (ผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ ์: หนา้) 
ตวัอยา่ง ไบรยนัส์ (Bryans, 1999) 
บรรณานุกรม      
รูปแบบ ผูแ้ต่ง. (ปี, เดือน, วนัท่ีประชุม). ช่ือเร่ืองเอกสารการประชุม. ช่ือการประชุม.  

คน้เม่ือ เดือน วนั, ปี, จาก URL ของเวบ็ไซตท่ี์สืบคน้ 
ตวัอยา่ง 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   รายงานทางวชิาการ 
การอ้างองิ 
รูปแบบ (ผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ ์: หนา้) 
ตวัอยา่ง (UNESCO, 2000) 
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บรรณานุกรม       
รูปแบบ ผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือรายงาน. คน้เม่ือ เดือน วนั, ปี, จาก URL ของเวบ็ไซต ์

ท่ีเขา้ไปสืบคน้ 
ตวัอยา่ง UNESCO. (2000). World education report 2000. Retrieved November 20,  

 2001, from http://www.unesco.org/education/information/wer/html ENG/  
 presentation.htm 

12.5  เอกสารออนไลน์อืน่ ๆ 
การอ้างองิ  
รูปแบบ (ผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ ์: หนา้) 
ตวัอยา่ง (American Psychological Association, 2001) 
บรรณานุกรม      
รูปแบบ ผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือเร่ืองของเอกสาร. คน้เม่ือ เดือน วนั, ปี, จาก URL  

ของเวบ็ไซตท่ี์สืบคน้ 
ตวัอยา่ง American Psychological Association. (2001). APA style for electronic resources.  

Retrieved August 1, 2001, from http://www.apastyle.org/ 
การอ้างองิ  
รูปแบบ (แหล่งท่ีมาขอ้มูล,  ปีท่ีพมิพ*์:*เลขหนา้) 
ตวัอยา่ง (เรนนอ์อนไลน์, 2551 : 4) 
บรรณานุกรม  
รูปแบบ แหล่งท่ีมาขอ้มูล.*(พ.ศ. วนัเดือนท่ีลงขอ้มูล).*ช่ือเร่ือง.  วนัท่ี เดือน ปี ท่ีคน้ขอ้มูล, 

จาก URL ของเวบ็ไซตท่ี์สืบคน้ 
ตวัอยา่ง เรนน์ออนไลน.์ (2551 วนัท่ี 16 สิงหาคม). บเีอม็ดับเบิลยูเรียกคนืรถยนต์หลายซีรีส์

กว่า 2 แสนคนั หลงัพบปัญหาถุงลมนิรภัยไม่กาง.  คน้ขอ้มูล 1 มิถุนายน 
2552, จาก http://raine210.spaces.live.com/blog/cns 

หมายเหตุ  :   1.    ถา้ไม่มีผูเ้ขียน ใหล้งรายการช่ือเร่ืองของเอกสารนั้น ๆ ในตาํแหน่งผูเ้ขียน 
   2.   การแยก URL ในกรณีท่ีตอ้งต่อในบรรทดัถดัไป ให้แยกก่อนเคร่ืองหมาย / หรือ

หลงัเคร่ืองหมาย . หา้มใชเ้คร่ืองหมาย - 
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13.  เอกสารลกัษณะพเิศษ 
13.1  การลงรายการบรรณานุกรมเอกสารในกองจดหมายเหตุแห่งชาติ  (ให้ใชต้ามคาํแนะนาํ

ของกองจดหมายเหตุแห่งชาติ) 
13.1.1   เอกสาร 

การอ้างองิ (กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2452-2461) 
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแห่งชาติ, กอง. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 6 กระทรวงยติุธรรม 

ร.6 ย. 1/1 เร่ืองโรงเรียนกฎหมาย (24 กมุภาพนัธ์ 2452-1 ตุลาคม 2461) 
13.1.2   เอกสารเยบ็เล่ม 

การอ้างองิ (กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, จ.ศ. 1229-1230  : 10) 
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแห่งชาติ, กอง. เอกสารเยบ็เล่มกรมราชเลขาธิการ 

รัชกาลท่ี 5 กระทรวงมหาดไทย ร.5 รล.-มท. เล่ม 1(จ.ศ. 1229-1230) 

13.1.3  ภาพ 
การอ้างองิ (กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ภ.สบ. 19.2. 1/9) 
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแห่งชาติ, กอง. ภาพส่วนบุคคลเจา้กาวิละวงศ ์ณ เชียงใหม่ 

ภ.สบ. 19.2. 1/9 ภาพพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 
13.1.4   รูปถ่ายทางอากาศ 

การอ้างองิ (กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2489 : หนา้) 
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแห่งชาติ, กอง. รูปถ่ายทางอากาศ ชุด Williams Hunt ภ. WH.2/1 

รูปบริเวณพระบรมรูปทรงมา้ (พ.ศ. 2489) 
13.1.5  แผนที ่ แบบแปลน แผนผงั 

การอ้างองิ (กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2438 : หนา้) 
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแห่งชาติ, กอง. แผนท่ีกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 

กระทรวงมหาดไทย ผ.ร.5 ม.25 แผนท่ีแสดงท่ีพกัทหาร ฝ่ายสยามจบัพวก
ขบถปาหงั (พ.ศ. 2438) 
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13.2   การลงรายการบรรณานุกรมเอกสารโบราณในกองหอสมุดแห่งชาติ (ใหใ้ชต้ามคาํแนะนาํของ
กองหอสมุดแห่งชาติ) 

13.2.1   หนังสือใบลาน 
1)    หนังสือใบลาน ทีป่รากฏช่ือผู้แต่ง ช่ือแบบฉบับและช่ือฉบับ 

การอ้างองิ (ขทุทกสิกขา. บาลีพระขทุทกสิกขา, ม.ป.ป.) 
บรรณานุกรม ขทุทกสิกขา. บาลีพระขทุทกสิกขา โดยพระธรรมศิริ. (ม.ป.ป.) หอสมุดแห่งชาติ. 

(หนงัสือใบลาน 1 ผกู. อกัษรขอม. ภาษาบาลี. เสน้จาร. ฉบบัทอง. ม.ป.ส. 
เลขท่ี 3890/ก/1) 

2)   หนังสือใบลาน ทีไ่ม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง แต่มีช่ือแบบฉบับและช่ือฉบับ 
การอ้างองิ (ปัญญาสชาดก. สมุททโฆสชาดก, ม.ป.ป.) 
บรรณานุกรม ปัญญาสชาดก. สมุททโฆสชาดก. (ม.ป.ป.). หอสมุดแห่งชาติ. (หนงัสือ 

ใบลาน 1 ผกู. อกัษรขอม. ภาษาบาลี. เสน้จาร. ฉบบัล่องชาด ม.ป.ส. 
เลขท่ี 813/ฉ./1.) 

3)   หนังสือสมุดไทย 
การอ้างองิ (ความทรงจาํ เร่ืองกรุงเก่าเสียแลว้ เจา้ตากมาตั้งเมืองธนบุรี จ.ศ. 1129, 2310) 
บรรณานุกรม ความทรงจาํ เร่ืองกรุงเก่าเสียแลว้ เจา้ตากมาตั้งเมืองธนบุรี จ.ศ. 1129. (2310).  

หอสมุดแห่งชาติ. (หนงัสือสมุดไทยดาํ อกัษรไทยภาษาไทย. เสน้ขาว.  
เลขท่ี 28.  หมวดจดหมายเหตุ ธบ.) 

4)    กระดาษเพลา 
การอ้างองิ (กฎกระทรวงกลาโหมไดแ้ก่พระยานครศรีธรรมราช จ.ศ. 1173, 2354) 
บรรณานุกรม กฎกระทรวงกลาโหมไดแ้ก่พระยานครศรีธรรมราช จ.ศ. 1173. (2354). 

หอสมุดแห่งชาติ. (กระดาษเพลา. อกัษรไทย. ภาษาไทย. เสน้ดินสอ.            
เลขท่ี 15.  หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.2.) 

5)   กระดาษฝร่ัง 
การอ้างองิ (สาํเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138, 2319) 
บรรณานุกรม สาํเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138. (2319). หอสมุดแห่งชาติ. (กระดาษฝร่ัง. 

อกัษรไทย. ภาษาไทย. เสน้หมึก. เลขท่ี 7/ก หมวดจดหมายเหตุ ธบ.) 
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13.2.2  สมุดฝร่ัง 
การอ้างองิ (สาํเนาคาํปรึกษาเร่ืองตั้งพระบรมวงศานุวงศแ์ละขา้ราชการ จ.ศ. 1144, 2325) 
บรรณานุกรม สาํเนาคาํปรึกษาเร่ืองตั้งพระบรมวงศานุวงศแ์ละขา้ราชการ จ.ศ. 1144. (2325). 

หอสมุดแห่งชาติ. (สมุดฝร่ัง. อกัษรไทย. ภาษาไทย. เสน้หมึก. เลขท่ี 1/ข 
หมวดจดหมายเหตุ กท.ร. 1) 

13.2.3  โสตทศันวสัดุและวสัดุย่อส่วน 
1)  ภาพยนตร์ 

การอ้างองิ (วิโรจน์  ริจิรานุวฒัน์, 2530) 
บรรณานุกรม วิโรจน์ ริจิรานุวฒัน์ (ผูส้ร้าง) และวิรัช ริจิรานุวฒัน์ (ผูอ้าํนวยการสร้าง). (2530). 

กรุงเทพฯ เมืองอมร [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ : ทวัร์ทอง. 
2)   แผ่นเสียง 

การอ้างองิ ช็อคเคน (Shocken, 1992) 
บรรณานุกรม  Shocken, M. (1992). Over the waterfall. On Arkansas traveler [CD]. New York : 

Polygram Music. 
3)    แถบบันทกึเสียง 

การอ้างองิ (ยพุดี   พยคัฆพนัธ์, 2530) 
บรรณานุกรม ยพุดี  พยคัฆพนัธ์ (ผูบ้รรยาย). (2530). ยาสมุนไพร [แถบบนัทึกเสียง เลขท่ี 312]. 

กรุงเทพมหานคร : องคก์ารวิทยาศาสตร์การแพทย.์ 
 
การอ้างเอกสารอนัดบัรอง   

การอา้งเอกสารอนัดบัรองหรือเอกสารทุติยภูมิ ใชเ้ม่ือผูเ้ขียนไม่มีโอกาสอ่านเอกสารช้ินเดิม 
หรือเอกสารปฐมภูมิ (original work or primary sources) ของงานช้ินนั้นๆ มีวิธีการอา้ง ดงัน้ี  

ในรายการอา้งอิงแทรกในเน้ือหา ใหอ้า้งงานช้ินเดิมหรือเอกสารปฐมภูมิ ใชค้าํวา่ “อา้งถึงใน” 
หรือ “กล่าวถึงใน” (“cited in” หรือ “quoted in” หรือ “as cited in”)  แลว้บอกแหล่งเอกสารทุติยภูมิ 
ส่วนในรายการเอกสารอา้งอิง หรือบรรณานุกรมให้ลงรายการเอกสารทุติยภูมิไปตามประเภทของ
เอกสารนั้น ๆ  เช่น หนงัสือ บทความ ฯลฯ ตวัอยา่ง 
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การอ้างองิ (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย อา้งถึงใน สุนีย ์ มลัลิกะมาลย,์ 2542  : 88-89) 
บรรณานุกรม      สุนีย ์ มลัลิกะมาลย.์ (2542). การบังคบัใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร :                 

นิติธรรม. 
การอ้างองิ (สาํนกัราชเลขาธิการ กล่าวถึงใน ก่ิงแกว้ อ่วมศรี, 2544 : 12) 
บรรณานุกรม       ก่ิงแกว้  อ่วมศรี. (2544). พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัพระบิดาแห่ง

วิทยาศาสตร์ไทย. วารสารห้องสมุด, 45: 2-13. 
การอ้างองิ (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. 
การอ้างองิ (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 :  ผูแ้ต่งท่ีมีช่ือสกุล เหมือนกนั ลงรายการอกัษรตวัแรกของช่ือตน้และช่ือรอง ตามดว้ยช่ือ

สกลุของผูแ้ต่งทั้งสองคน  
 
การอ้างองิ (Hazelden cited in Dowd, 1992 : 50-51) 
บรรณานุกรม      Dowd. (1992). Making room for the recovery boom. Library Journal, 117, 49-52. 
หมายเหตุ 1) กรณีไม่มีเลขหนา้  ใหใ้ส่คาํวา่ “ไม่มีเลขหนา้” หลงั :  
 2) กรณีไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ ์ ใหใ้ส่คาํวา่ “ม.ป.ท.” หลงั : 
 3) กรณีไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ ์ ใหใ้ส่คาํวา่ “ม.ป.ป.” หลงั : 
 
การเขยีนประวตัย่ิอผู้วจิยั   

การเขียนประวติัยอ่ผูว้ิจยั  ใหน้าํเสนอขอ้มูลท่ีสาํคญั  เช่น 
1. ช่ือ  สกลุ 
2. ปี  พ.ศ. เกิด 
3. การศึกษา  โดยยอ่ 
4. ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจยัท่ีผา่นมา 
5. สถานท่ีติดต่อ 


