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บทที่ 1  
บทนํา 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จัดทําคูมือการพิมพวิทยานิพนธขึ้นเพื่อให
นักศึกษายึดหลักเกณฑการพิมพในรูปแบบเดียวกัน (รวมทั้งภาคนิพนธและสารนิพนธ) นับตั้งแต
ลักษณะการพิมพขอความบนปก ตลอดจนเนื้อหาสาระ ไปจนถึงภาคผนวก ประวัติผูเขียน  ดังนั้น
นักศึกษาควรอานคูมือการพิมพกอนลงมือจัดทําวิทยานิพนธ เพื่อจะไดมีความเขาใจในขอกําหนด
สําหรับการพิมพ บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑการพิมพตามหนังสือ Publication Manual of 
the American Psychological Association1  
 

 การทําวิทยานิพนธนั้น ความถูกตองถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญ รวมทั้งการเขียนอางอิง
ก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน ขอความสวนใดที่นักศึกษานํามาจากงานของผูอ่ืน จะตองระบุ
แหลงที่มาดวยเสมอวา นํามาจากหนังสือ บทความ หรืองานศึกษาของทานใด ทั้งนี้เพื่อเปนการให
เกียรติแกผูที่ไดศึกษามากอน โดยอาจเขียนอางอิงในลักษณะตัดขอความมาบางสวน หรือนํามา
เขียนแทรกลงในเนื้อหา แลวใสวงเล็บระบุที่มาของขอความนั้น หรืออาจเขียนอางอิงในลักษณะ
เชิงอรรถก็ได 
 

 ตัวอยางที่มักพบเห็นอยูเสมอก็คือ การนําเอาขอความจากหนังสือหรือบทความมาเขียน
แทรกลงในเนื้อหา โดยไมมีการอางอิงที่มาวานํามาจากงานศึกษาของใคร หรืออางถึงในหนังสือ
ของใคร การเขียนรายการเอกสารในบรรณานุกรมไมครบถวน เปนตน สวนการตรวจตราหาคําที่
พิมพผิดนั้น บัณฑิตวิทยาลัยถือเปนหนาที่พื้นฐานของผูเขียนวิทยานิพนธ ที่จะตองตรวจแกไขดวย
ตนเอง  
 

 บัณฑิตวิทยาลัย ขอใหนักศึกษาทุกทานยึดหลักเกณฑการพิมพวิทยานิพนธตามระเบียบ
ที่ไดกําหนดขึ้นในหนังสือคูมือเลมนี้โดยเครงครัด หากการพิมพสวนใดมีรูปแบบไมถูกตองตาม
ระเบียบ ก็จะถือวาการยื่นเสนอวิทยานิพนธของทานไมสมบูรณ จนกวาจะผานการแกไขตามคํา 
แนะนําของเจาหนาที่ผูมีหนาที่ตรวจรูปเลมวิทยานิพนธ จึงจะถือวาทานสําเร็จการศึกษาตาม      
หลักสูตร 
 
------------------------------------ 

 1American Psychological Association. (2001). Publication Manual of the American 
Psychological Association  (5 th ed.). Washington, DC: American Psychological Association. 



บทที่ 2 
สวนประกอบของวิทยานิพนธ 

 
วิทยานพินธประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ คอื 
1. สวนตน 
2. สวนเนื้อหา 
3. สวนทาย 
 

1. สวนตน  ประกอบดวย 
- ปกนอก 
- กระดาษเปลารองปกนอก 1 แผน 
- ปกใน (พิมพขอความภาษาไทย) 
- ปกใน (พิมพขอความภาษาองักฤษ) 
- ใบรับรองวิทยานิพนธ 
- บทคัดยอภาษาไทย 
- บทคัดยอภาษาอังกฤษ 
- กิตติกรรมประกาศ 
- สารบัญ 
- สารบัญตาราง (ถามี) 
- สารบัญภาพ (ถามี) 
 

2. สวนเนื้อหา  ประกอบดวย 
- บทนํา   
- แนวคดิ ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่กีย่วของ 
- ระเบียบวิธีวิจยั 
- ผลการศึกษา 
- บทสรุปผลการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



3. สวนทาย  ประกอบดวย 
- บรรณานุกรม 
- ภาคผนวก 
- ประวัติผูเขียน 
- กระดาษเปลารองปกหลัง 1 แผน 
- ปกหลัง 

 

รายละเอียดสวนประกอบแตละสวนมีดังนี้ 
 

1.  สวนตน  ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 
 

 1.1 ปกนอก  กําหนดใหใชปกแข็งสีน้ําตาลเขม ตัวอักษรและตรามหาวิทยาลัยใชสีทอง 
ใหใชขนาดอักษร 24  พอยตตัวหนา   
 

  1.2 กระดาษเปลา  อยูถัดจากปกแข็งดานหนาและกอนปกแข็งดานหลัง ใหมีกระดาษ    
สีขาวดานละ 1 แผน 
 

 1.3 ปกใน  อยูถัดจากกระดาษเปลา ตามดวยปกในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใหใชขนาด
อักษร 20  พอยตตัวหนา  ตามลําดับ   
 

 1.4 ใบรับรองวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ/สารนิพนธ ใบนี้เปนหนังสือรับรองวิทยานิพนธ 
ซ่ึงอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดอนุมัติและลงนามรับรอง ใหใช
แบบฟอรมของบัณฑิตวิทยาลัย  
 

 1.5 บทคัดยอภาษาไทย และ บทคัดยอภาษาอังกฤษ เปนสวนที่จะกลาวถึงเนื้อหา     
วิทยานิพนธอยางยอๆ มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เขียนไมเกิน 3 หนา  

 

เนื้อหาของบทคัดยอ ประกอบดวย 
        -  ปญหาและวัตถุประสงคของเรื่องที่ศึกษา 
        -  วิธีการดําเนินการคนควาโดยยอ   

                    -  ผลสรุปของการศึกษาคนควา                                       
-  ขอเสนอแนะ (ถามี) 
 

 



        1.6 กิตติกรรมประกาศ  เปนสวนที่ผูเขียนประสงคที่จะแสดงถึงความเปนมาและ
ความสําเร็จของการทําวิทยานิพนธ ซ่ึงอาจจะเปนคําขอบคุณคณาจารยที่ปรึกษา  หนวยงานหรือ
องคกรที่สนับสนุนดานการเงิน ขอมูลขาวสาร และการอํานวยความสะดวกตางๆ   
 

  1.7 สารบัญ  เปนสวนที่แสดงรายการสําคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ เรียงตามลําดับหนา 
และเรียงตามลําดับหมายเลขของหัวขอตางๆ ที่ปรากฏอยูในวิทยานิพนธ กรณีที่สารบัญมีมากกวา   
1 หนาขึ้นไปใหพิมพคําวา “สารบัญ (ตอ)” ในหนาถัดไป   
 

         1.8 สารบัญตาราง  เปนสวนที่แสดงชื่อและหนาของตารางทั้งหมดที่ปรากฏอยูใน  
วิทยานิพนธ เลขที่ของตารางใหใชเลขที่ของบท  แลวคั่นดวยเครื่องหมายมหัพภาค “ . ” แลวตาม
ดวยลําดับเลขที่ของตารางในบทนั้นๆ เชน บทที่ 1 ใหพิมพตารางที่ 1.1 ตารางที่ 1.2 ตารางที่ 
1.3,….. และบทที่ 2 ใหพิมพตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.2  ตารางที่ 2.3,….. เปนตน   
 

   1.9 สารบัญภาพ เปนสวนที่แสดงชื่อและหนาของภาพทั้งหมดที่ปรากฏอยูใน         
วิทยานิพนธ เลขที่ของภาพใหใชเลขที่ของบท  แลวคั่นดวยเครื่องหมายมหัพภาค “ . ” แลวตามดวย
เลขที่ของภาพในบทนั้นๆ เชน บทที่ 1 ใหพิมพภาพที่ 1.1 ภาพที่ 1.2 ภาพที่ 1.3,…… และ บทที่ 2 
ใหพิมพภาพที่ 2.1 ภาพที่ 2.2  ภาพที่ 2.3,….. เปนตน   
 

2. สวนเนื้อหา  ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 
 

บทท่ี 1  บทนํา  ประกอบดวย 
- ที่มาและความสําคัญของปญหา 
- วัตถุประสงคของการวิจยั 
- สมมติฐานของการวิจยั 
- ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
- ขอตกลงเบื้องตน หรือ นยิามศัพท (ถามี) 

 

บทท่ี 2  แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ประกอบดวย 
- แนวคดิ และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
- ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 
 



บทท่ี 3  ระเบียบวิธีวิจัย  ประกอบดวย 
      - แบบจําลอง และกรอบแนวคดิในการศึกษา (ถามี) 

 - ประชากร และวิธีการสุมตัวอยาง 
  - เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 - วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 - การวิเคราะหขอมูล 

 

บทท่ี 4  ผลการศึกษา  ประกอบดวย 
  การบรรยายคุณลักษณะของกลุมตัวอยางหรือสถานการณ จัดลําดับการนําเสนอตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย  และการวิเคราะหขอมูล หากใชสถิติตองเสนอตารางประกอบ พรอมกับ
การบรรยายตาราง 

 

บทท่ี 5  สรุปผลการศึกษา  ประกอบดวย 
 - สรุปผลการศึกษา เปนการนําเสนอโดยยอตามวัตถุประสงค 
 - อภิปรายผลการศึกษา 
 - ขอเสนอแนะ 

 

 วิทยานิพนธบางสาขา เชน สาขาวิชานิติศาสตร อาจมีหัวขอตางๆ ไมครบตามที่กลาวมา 
ก็ได  แตหัวขอสําคัญที่ควรจะมีคือ ที่มา และความสําคัญของปญหา  วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
ผลการศึกษา  สรุป  และอภิปรายผลการศึกษา 
 

 ในสวนของเนื้อเร่ืองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการเรียงลําดับสวนประกอบตอนเนื้อหาได
ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 

3.  สวนทาย  ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 
 

  3.1 บรรณานุกรม   เปนสวนแสดงรายชื่อหนังสือ  บทความจากวารสาร   โสตทัศนวัสดุ   
หรือส่ิงพิมพอ่ืนๆ  ที่ใชสําหรับการคนควาอางอิงประกอบการเขียนวิทยานิพนธ  โดยจะอยูถัดจาก
สวนเนื้อหาและกอนภาคผนวก   
 

   3.2  ภาคผนวก  เปนสวนที่จะเพิ่มรายละเอียดของขอมูล  แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในผลการวิจัย เพื่อเสริมเนื้อหาใหสมบูรณมากขึ้น ซ่ึง
อาจจะมีหรือไมมีก็ได ใหดูตามความเหมาะสมและจําเปน  
 



   3.3  ประวัติผูเขียน  เปนสวนที่อาจจะมีหรือไมมีก็ได ถามีควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ  
ช่ือ-สกุล  ประวัติการศึกษา  ตําแหนงและสถานที่ทํางาน (ถามี)  ประสบการณ  ผลงานทางวิชาการ  
รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะที่สําคัญ (ถามี)   

    3.4     ปกหลัง  เปนปกสนี้ําตาลเหมือนปกนอก ไมตองพิมพขอความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
การพิมพวิทยานิพนธ 

 
  สวนประกอบของวิทยานิพนธแตละสวนจะมีรูปแบบเฉพาะผูเขียนจะตองใชรูปแบบ
มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยกําหนดเทานั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.  กระดาษ ที่ใชพิมพวิทยานิพนธ ใหใชกระดาษไมมเีสนบรรทัด ใหพิมพหนาเดียว  กระดาษที่ใช 
ตองมีความหนา  80 แกรม  ขนาด A4 
 

2.   การตั้งขอบกระดาษ เวนระยะหางจากริมกระดาษดังนี้  

 2.1  ดานบน ใหเวน  1.5 นิ้ว  (3.81 เซนติเมตร)  ยกเวนหนาที่ขึ้นบทใหมของแตละ 
บทใหเวน 2  นิ้ว (5.08 เซนติเมตร) 
 

 2.2 ขอบลางและขวามือ ใหเวน 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร) 
 

2.3 ขอบซายมอื ใหเวน 1.5 นิ้ว (3.81 เซนติเมตร) 
 

3.  การลําดับหนาและเลขหนา 
 

 3.1  การลําดับหนาในสวนตน  ใหใชตัวอักษรเรียงตามลําดับพยัญชนะในภาษาไทย  
เร่ิมจากพยัญชนะ ฆ, ง, จ,….  โดยพิมพลําดับหนาไวบนหัวกระดาษดานบน หางจากขอบกระดาษ  
1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร) และใหเร่ิมพิมพจากหนาบทคัดยอภาษาไทยเปนตนไป 
 

 3.2  การลําดับหนาในสวนเนื้อหาและสวนทาย ใหใชตัวเลขอารบิค 1, 2, 3,…. กํากับ
หนาเรียงลําดับตลอดทั้งเลม โดยพิมพลําดับหนาไวบนหัวกระดาษดานบน หางจากขอบกระดาษ  1 
นิ้ว  (2.54 เซนติเมตร) ยกเวนหนาแรกของบทที่ที่ขึ้นบทใหม  หนาบอกตอนของบรรณานุกรมและ
ภาคผนวก ไมตองใสเลขหนากํากับ แตใหนับรวมเลขหนาดวย 
 

4.  การพิมพ     
 

 4.1 ขนาดและแบบตัวอักษร ใหใชตวัอักษร  Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 พอยต 
สําหรับพิมพเนื้อหาตลอดทัง้เลม 
 



      4.2 การพิมพบทท่ี  เมื่อขึ้นบทใหมใหขึ้นหนาใหมเสมอและมีเลขประจําบท โดยใหใช 
เลขอารบิคเทานั้น เชน การพิมพบทที่ 1 ใหพิมพคําวา “บทที่ 1”  ไวตรงกลางตอนบนสุดของ
หนากระดาษ ช่ือบทใหพิมพไวกลางหนากระดาษในบรรทัดถัดไปโดยไมตองเวนบรรทัด การพิมพ
บทที่และชื่อบทใหใชขนาดอักษร 20 พอยตตัวหนา  สําหรับบรรทัดถัดไปใหเวน 1 บรรทัดจากชื่อ
บท 
 

 4.3 หัวขอสําคัญ ใหพิมพชิดขอบกระดาษดานซายมือขนาดอักษร 16 พอยตตัวหนา การ 
พิมพบรรทัดตอๆไปไมตองเวนบรรทัด  
 

 4.4 หัวขอยอย ใหพิมพยอหนาโดยเวนระยะใหตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อหัวขอสําคัญ 
นั้นๆ  และใหใชระบบตัวเลขทั้งหมด   
 

 4.5 การพิมพยอหนา ใหเวนระยะยอหนา 1.8 เซนติเมตร  
   

5.  การพิมพตาราง  และภาพประกอบ 
 

 5.1 ตาราง ใหพิมพคําวา “ตารางที่” ชิดริมขอบกระดาษซายมือ ตามดวยเลขที่ของบทที่
และค่ันดวยเครื่องหมายมหัพภาค “.” ตามดวยเลขที่ของตาราง และชื่อตาราง กํากับไวดานบนของ
ตาราง  กรณีที่ตารางมีความยาวมากกวาหนึ่งหนากระดาษ ใหพิมพสวนที่เหลือในหนาถัดไป โดยมี
เลขที่ตารางและคําวา “ตอ” ในวงเล็บ เชน ตารางที่ 1.1 (ตอ)   ถามีหมายเหตุ หรือที่มาทายตาราง ให
ตามดวยเครื่องหมายจุดคู “ :” จากนั้นจึงตามดวยขอความหรือแหลงที่มา   

 5.2  ภาพ ใหพิมพคําวา “ภาพที่” เหมือนกับการพิมพตาราง แตใหกํากับชื่อภาพไวดานลาง 
ของภาพ  ใหทําภาพเปนภาพอัดสําเนาบนกระดาษใหชัดเจน หามใชวิธีการติดภาพ   
 

6.  การพิมพหนาบอกตอน  สําหรับบรรณานุกรม และภาคผนวก ใหทําหนาบอกตอนโดยพิมพคําวา  
“บรรณานุกรม” และ “ภาคผนวก” ไวกลางหนากระดาษเปลา หนาถัดไปจึงเปนเนื้อหาของ
บรรณานุกรมและภาคผนวก  
 

7.  การพิมพประวัติผูเขียน ใหพิมพคําวา “ประวัติผูเขียน” ไวตรงกลางหนากระดาษบรรทัดแรก 
 

8.  การทําสําเนาวิทยานพินธ ใหถายสําเนาเอกสารจากตนฉบับ ตองถายสําเนาเอกสารที่มีคุณภาพด ี 
ไมลบเลือนงาย มีความชัดเจน และความคงทนของอักษร โดยเขาเลมปกแข็งสีน้ําตาลเรียบรอยแลว 
สงมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย จํานวน 10 เลม และทําสําเนาวิทยานิพนธในรูปของไฟลขอมูลโดย
ใหแปลงเปน pdf และบันทกึลงแผน CD-R จํานวน 1 ชุด  
 



 
บทที่ 4 

การเขียนอางอิง  
 

 การเขียนเนื้อหาของวิทยานิพนธ เปนการนําขอมูลที่ไดศึกษาคนควาจากแหลงตางๆ 
และขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบ แลวนําขอมูลเหลานั้นมาเขียนถายทอดพรอม       
มีหลักฐานสนับสนุน ซ่ึงผูเขียนตองระบุหลักฐานที่มาของเนื้อหาใหถูกตองชัดเจน เพื่อเปน        
หลักฐานประกอบการศึกษาคนควา และชวยใหผูอานงานวิจัยทราบแหลงที่มาของเนื้อหา สามารถ
ตรวจสอบความถูกตอง หรือศึกษาคนควาเพิ่มเติมในรายละเอียดตามตองการไดอยางสะดวก อีกทั้ง
ยังเปนการแสดงใหเห็นถึงความเปนผูมีจริยธรรมทางวิชาการของผูเขียนเองดวย โดยกําหนดให
เขียนอางอิงไว 2 สวน คือ การเขียนอางอิงในสวนเนื้อหาของวิทยานิพนธ ผูเขียนตองระบุแหลงที่มา
เมื่อมีการอางถึงสารสนเทศจากงานเขียนของผูอ่ืน อาจจะอางถึงโดยการสรุปเนื้อหาหรือแนว    
ความคิด หรืออาจจะคัดลอกขอความจากแหลงมาใชโดยตรง ซ่ึงผูเขียนสามารถเลือกใชวิธีการเขียน
อางอิงไดตามความนิยมไดแก เขียนอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text Citation)  หรือเขียนอางอิง
แบบเชิงอรรถ (Footnote Citation) อีกสวนหนึ่งคือ การรวบรวมขอมูลทางบรรณานุกรมของรายการ
อางอิงทั้งหมดที่ปรากฏในเนื้อหาวิทยานิพนธ จัดทําเปนหนา “บรรณานุกรม” (Bibliography) ซ่ึง
เปนสวนประกอบสําคัญในสวนทายเลมของวิทยานิพนธ  

 

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จึงกําหนดการเขียนอางอิงในวิทยานิพนธ
เพื่อใหใชเปนแนวทางเดียวกันตลอดทั้งเลม โดยใชการเขียนอางอิงซึ่งไดประยุกตจากการเขียน   
อางอิงตามแบบ APA Style ของ The American Psychological Association ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  

1. การเขียนอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text Citation)  
 

  การเขียนอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาในที่นี้ขอแนะนําใหใชการเขียนอางอิงระบบ         
ผูแตงป (Author-date System) ซ่ึงเปนการเขียนระบุถึงแหลงที่มาของเนื้อหาวิทยานิพนธเฉพาะใน
สวนที่ผูเขียนไดอางถึงสารสนเทศจากงานเขียนของผูอ่ืน โดยเขียนระบุไวในเครื่องหมายวงเล็บ
แทรกปนกับขอความที่อางอิง ทั้งนี้สามารถเขียนแทรกไวในตําแหนงที่เหมาะสม อาจเขียนแทรกไว
หนาขอความหรือทายขอความที่นํามาอางอิงในเนื้อหาก็ได  
  กรณีเนื้อหาวิทยานิพนธเปนภาษาไทย การเขียนอางอิงถึงงานเขียนภาษาตางประเทศ ให
เขียนรายการอางอิงโดยระบุช่ือผูแตงเปนภาษาตางประเทศ ไมตองเขียนทับศัพทเปนภาษาไทย 



 
1.1 ขอกําหนดในการเขียนรายการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา 

 

   รูปแบบการเขียน ใหเขียนระบุ ช่ือผูแตง ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (Comma) ปพิมพ 
ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาคคู (Colon) และเลขหนาที่ปรากฏสารสนเทศในเอกสารที่อางถึง ไวใน
เครื่องหมายวงเล็บ (Parentheses) ดังนี้ 
 

รูปแบบ (ช่ือผูแตง, ปพิมพ : เลขหนาที่อางถึง) 
 

ตัวอยาง (อมร รักษาสัตย, 2544 : 39) 
(Poole, 2002 : 278-279) 

 
 

ตัวอยาง  การเขียนระบุท่ีมาของเนื้อหาไวหนาขอความที่อางอิง 
 

 วราภรณ  กิจวิริยะ (2543 : 29) พบวา สารสกัดในหนวดปลาหมึกในระดับพิษกึ่งเรื้อรังมี 
      ความเปนพิษตอเนื้อเยื่อนอยมาก 

 Rostow (1996 : 15) ไดกลาวถึงความสําคัญของการขนสง 
 Waggoner (2001 : 22) stated that the effect disappeared within minutes. 
 
ตัวอยาง การเขียนระบุท่ีมาของเนื้อหาไวทายขอความที่อางอิง 
 

 การศึกษาจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางมากตอการประกอบอาชีพ (เปรมชัย  
        สโรบล, 2542 : 44-45) 
 The findings indicated that the internet information that mostly used was  
        electronic mail (Lazinger, 1997 : 13) 

 

      1.1.1 การลงรายการชื่อผูแตง และปพิมพพรอมเลขหนาท่ีอางถึง  
   1) คํานําหนาชื่อผูแตง ทั้งผูแตงชาวไทยและชาวตางประเทศใหระบเุฉพาะ
ช่ือ ไมตองระบุคํานําหนาตางๆ ไดแก คํานําหนาชื่อบุคคลธรรมดา เชน นาย นาง นางสาว Mr. Mrs. 
Ms. คําเรียกตําแหนงทางวิชาการ เชน ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย คําเรียก
ทางวิชาชีพ เชน นายแพทย แพทยหญิง ทันตแพทย นายสัตวแพทย  ยศทางทหารและตํารวจ เชน  
น.ต. 



 
ยกเวน ช่ือผูแตงที่มีบรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือสมณศักดิ์ ใหระบุ ดังนี้ 
 (ช่ือผูแตง, คําระบุบรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือสมณศักดิ์, ปพิมพ:เลขหนาที่อางอิง) 
ตัวอยาง  
 

 (นราธิป พงศประพันธ, กรมหมื่น, 2515 : 19) 
 (สุขุมพันธ บริพัตร, ม.ร.ว., 2545 : 29-30) 
 

   2) ชื่อผูแตง ช่ือผูแตงชาวไทยทั้งชื่อที่ เขียนเปนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศใหระบุทั้งชื่อตัวและชื่อสกุล สวนชื่อผูแตงชาวตางประเทศใหระบุช่ือผูแตงตาม
ธรรมเนียมของแตละประเทศ เชน ผูแตงชาวอเมริกันและยุโรป ใหระบุเฉพาะชื่อสกุลเทานั้น 
 

ตัวอยาง ชื่อผูแตงชาวไทย 
 

 (อรชร  อรรถบวรพิศาล, 2545 : 33) 
 (Orachorn Arthabowornpisan, 1989 : 59) 
 

ตัวอยาง ชื่อผูแตงชาวอเมริกัน 
 

 (Kennedy, 1991 : 11) 
 

ตัวอยาง ชื่อผูแตงชาวจีน 
 

 (Xia Jian Ching, 1999 : 45) 
 

   3) การลงรายการปพิมพ ใหระบุเฉพาะตัวเลข ไมตองระบุคําวา พ.ศ. หรือ 
ค.ศ. ถางานเขียนนั้นไมปรากฏปพิมพ ใหระบุคําวา “ม.ป.ป. หรือ n.d.” (คําเต็ม คือ ไมปรากฏปพิมพ 
หรือ no date) แลวแตกรณี  แทนปพิมพ สําหรับงานเขียนที่ยังไมไดตีพิมพ แตไดรับความเห็นชอบ
ใหตีพิมพไดแลว ใหระบุคําวา “กําลังจัดพิมพ หรือ in press” แลวแตกรณีแทนปพิมพ และไมตอง
ระบุเลขหนาที่อางถึง 
 

ตัวอยาง 
 (วิชิตวงศ ณ ปอมเพ็ชร, ม.ป.ป. : 29) 
 (Perdox, n.d. : 78) 
 (ปรัญชา  เวสารัชช, กําลังจัดพิมพ) 



 (Barry, in press) 
      4) การลงรายการเลขหนาท่ีอางถึง ใหระบุเฉพาะตัวเลข ไมตองระบุคําวา 
หนา หรือ page ถางานเขียนนั้นไมปรากฏเลขหนา ใหระบุคําวา “ไมมีเลขหนา หรือ unpaged” 
แลวแตกรณี แทนการระบุเลขหนา 
 

                       1.1.2 งานเขียนท่ีมีผูแตงคนเดียว 
          1) ถาชื่อผูแตงปรากฏในเนื้อหาแลว ใหระบุเฉพาะ  
                        (ปพิมพ : เลขหนาท่ีอางถึง) 

 

ตัวอยาง 
 

 ศรีประพันธ  ฟุงเกียรติ (2530 : 23) ศึกษาเรื่อง 
 Miller (1993 : 77) compared reaction times 
 

          2) ถาท้ังชื่อผูแตงและปพิมพปรากฏในเนื้อหาแลว ใหระบุเฉพาะ  
                                           (เลขหนาท่ีอางถึง) โดยระบุคาํวา หนา หรือ p. หรือ pp. แลวแตกรณ ี
 

ตัวอยาง 
 

 ในป พ.ศ. 2545 นาวี ชาญกลา (หนา 59)ไดศึกษาการใหบริการเงินฝากของ 
                       ธนาคารพาณิชย พบวา... 

 In 2002 Williams (pp. 23-24) examined... 
 

   3) ถาภายในเนื้อหายอหนาเดียวกันกลาวถึงชื่อผูแตงคนเดียวกันหลายครั้ง 
การเขียนอางอิงครั้งแรก ใหระบุเฉพาะ (ปพิมพ: เลขหนาท่ีอางถึง) สวนการอางอิงซ้ําในครั้งตอไป
ไมตองระบุปพิมพและเลขหนาอีก 
 

ตัวอยาง 
 

 การศึกษาของศักดา จันทรประเสริฐ (2541 : 49) พบวา... และ ศักดา จันทรประเสริฐ ยัง 
        ไดศึกษาถึงการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเขาถึงสารสนเทศ... 
 In a recent study of reaction time, Rogers (1994 : 55) described the method... Rogers  
       also found... 
 



 
 

                      1.1.3 กรณีงานเขียนท่ีมีผูแตงหลายคน 

   1) ชื่อผูแตง 2 คน การเขียนอางอิงทุกครั้งใหระบุ ดังนี้ 
                         (ชื่อผูแตง 1 และ หรือ and ชื่อผูแตง 2, ปพิมพ : เลขหนาท่ีอางถึง) 
ตัวอยาง 
 

 (วรรณา กาญจนมยูร และ อภิรดี  อ่ิมเอิบ, 2541 : 22-23) 
 (Salter and Sayer, 1986 : 379) 
 

   2) ชื่อผูแตง 3-5 คน การเขียนอางอิงครั้งแรก ใหระบุช่ือผูแตงทั้งหมดดังนี้ 
                   (ชื่อผูแตง 1, ชื่อผูแตง 2, ชื่อผูแตง 3, ชื่อผูแตง 4 และ หรือ and ชื่อผูแตง 
5, ปพิมพ : เลขหนาท่ีอางถึง) และเมื่อกลาวอางอิงซ้ําเปนครั้งแรกภายในยอหนาเดียวกัน ใหระบุ  
ดังนี้ 
  (ชื่อผูแตง 1 และคณะ หรือ et al., ปพิมพ : เลขหนาท่ีอางถึง) et al. มา
จากคําวา and others และหากอางอิงซ้ําอีกครั้งภายในยอหนาเดิม ไมตองระบุปพิมพและเลขหนาที่
อางถึงอีก 
 

ตัวอยาง  การอางอิงครั้งแรกในยอหนา 
 

 ประทีป  สยามชัย, อัญชัญ  เกียรติบุตร และเพ็ญพิศ  เย็นสุดใจ (2526 : 255) 
       ศึกษาพบวา... 

 Asher, Peterson, Monfort and Bass (1996 : 79) found... 
 

ตัวอยาง การอางอิงซ้ําเปนครั้งแรกภายในยอหนาเดียวกัน 
 

 ประทีป  สยามชัย และคณะ (2526 : 255) ศึกษาพบวา... 
 Asher et al. (1996 : 79) found... 
 

ตัวอยาง การอางอิงซ้ําอีกคร้ังภายในยอหนาเดียวกัน 
 

 ประทีป สยามชัย และคณะ  ศึกษาพบวา... 
 Asher et al. found... 
 
 
 



 
 
 

   3) ชื่อผูแตงมากกวา 5 คน การเขียนอางอิงทุกครั้งใหระบุ ดังนี้   
                                             (ชื่อผูแตง 1 และคณะ หรือ et al., ปพิมพ : เลขหนาท่ีอางถึง) 
 

ตัวอยาง 
 

 (บรรลุ  ศิริพานิช และคณะ, 2541 : 13-15) 
 (Ruben et al., 1995 : 99) 
 

                    1.1.4 งานเขียนท่ีชื่อผูแตงเปนกลุมบุคคลหรือนิติบุคคล ไดแก ช่ือบริษัท สมาคม 
หนวยงานราชการ กลุมทํางาน การเขียนอางอิงครั้งแรก ใหระบุ ดังนี้ 
 (ชื่อเต็มของกลุมบุคคลหรือนิติบุคคล (ชื่ออักษรยอ), ปพิมพ : เลขหนาท่ีอางถึง) และใช
เฉพาะชื่ออักษรยอในการเขียนอางอิงครั้งตอไปได ถาชื่ออักษรยอนั้นเปนที่รูจักกันแพรหลาย 
 กรณีช่ือผูแตงมีทั้งชื่อหนวยงานใหญและหนวยงานยอย ใหระบุช่ือหนวยงานใหญกอน 
แลวตามดวยหนวยงานยอย  
 

ตัวอยาง การอางอิงครั้งแรก 
 

 (สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2545 : 58) 
 (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย บัณฑิตวิทยาลัย, 2547 : 12-15) 
 (Technology Information Access Center (TIAC), 2002 : 33) 
 

ตัวอยาง การอางอิงซ้ําในครั้งตอมา 
 

 (สมศ., 2545 : 58) 
 (TIAC, 2002 : 33) 
 

                   1.1.5 งานเขียนท่ีผูแตงใชชื่อนามแฝง ใหระบุ (ชื่อนามแฝง, ปพิมพ : เลขหนาท่ีอาง
ถึง) 
 

ตัวอยาง 
 

 (โบตั๋น, 2513 : 24) 
 (Omika, 1993 : 69) 



 

                   1.1.6 งานแปล ใหระบุ (ชื่อผูแตงในภาษาเดิม, ปพิมพ : เลขหนาท่ีอางถึง) ถาไม
ปรากฏชื่อผูแตงในภาษาเดิม ใหระบุ (ชื่อผูแปล, ผูแปล หรือ Trans., ปพิมพ : เลขหนาท่ีอางถึง) 
ตัวอยาง 
 

 (วิยะดา  ทัศดร, ผูแปล, 2545 : 17) 
 (Brown, Trans., 1993 : 65-66) 
 

                   1.1.7 งานเขียนท่ีเปนบทความ/เร่ืองบทหนึ่ง จากหนังสือรวมเร่ือง ใหระบุ ดังนี้    
(ชื่อ  ผูแตง, ใน หรือ In ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ หรือ Ed. หรือ Eds.), ปพิมพ : เลขหนาท่ีอาง
ถึง) 
 

ตัวอยาง 
 

 (ทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา, ใน ปญญา  นติยสุวรรณ. (บรรณาธิการ), 2544 : 28) 
 (Bjork, In H.L. Roediger ll and F.I.M. Craik (Eds.), 1989 : 19) 
 

                   1.1.8 งานเขียนท่ีไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีช่ือผูรับผิดชอบเนื้อหาเปนบรรณาธิการ 
(Editor) ใหระบุ (ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ หรือ Ed. หรือ Eds.), ปพิมพ : เลขหนาท่ีอางถึง) 
  

ตัวอยาง 
 

 (พรทิพย  วรกิจโภคาทร, (บรรณาธิการ), 2533 : 56) 
 (Gudykunts, (Ed.), 1993 : 63) 
 

ยกเวน งานเขียนที่ไมปรากฏชื่อผูรับผิดชอบเนื้อหา ใหระบุ (ชื่อเร่ือง, ปพิมพ : เลขหนาท่ีอางถึง) 
 

ตัวอยาง 
  

 (ภูมิปญญาหมอพื้นบานไทย, 2545 : 67) 
 (Thai Pharmacology, 1997 : 24) 
 

  1.2 การเขียนอางอิงถึงงานเขียนหลายเรื่องพรอมกัน 
       ใหเขียนอางอิงเหมือนขอ 1.1 หากเขียนอางอิงหลายเรื่องไวภายในเครื่องหมายวงเล็บ
เดียวกัน ใหใชเคร่ืองหมายอัฒภาค (Semicolon) คั่นระหวางงานเขียนแตละเร่ือง 
 



 
 
 
 

                   1.2.1 กรณีงานเขียน 2 เร่ือง ปพิมพเดียวกัน  

 

ตัวอยาง 
 

               สมนึก คีรีโต, สุรศักดิ์  สงวนพงษ และสมชาย  นําประเสริฐชัย (2537 : 224) และ มาลี  
                                  เสียงไทย และคณะ (2537 : 27) พบวา... 

      Blottner, Hings, and Meyer (1999 : 49) and Lincoln and Curlewis (1999 : 56) found  
          that... 
  

 หากอางอิงงานเขียน 2 เร่ือง ปพิมพเดียวกัน และมีช่ือผูแตง 6 คนหรือมากกวา ใหระบุ
ช่ือผูแตงคนแรกตามดวยช่ือผูแตงคนตอไปจนกวาจะพบชื่อที่แตกตางกัน แลวตามดวยคําวา “และ
คณะ หรือ et al.” แลวแตกรณี พรอมระบุปพิมพและเลขหนาที่อางถึง 
ตัวอยาง 
 

 คณิต  ครุฑหงษ, จําลอง  พิศนาคะ, ดํารง กิจกุศล และคณะ (2541 : 23) และคณิต   
   ครุฑหงษ, จําลอง  พิศนาคะ, บรรลุ  ศิริพานิช และคณะ (2541 : 11-12) 
 Fisher, Jackson, Lerwis et al. (1995 : 45-46) and Fisher, Jackson, Ruben et al. 
   (1995 : 89) 
 

                  1.2.2 กรณีงานเขียนหลายเรื่องของผูแตงคนเดียวกัน และตางปพิมพ ใหระบุช่ือ      
ผูแตงเพียงครั้งเดียว ตามดวยปพิมพพรอมเลขหนาที่อางถึง โดยไลเรียงตามปพิมพ และใช       
เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหวางปพิมพ  
 

ตัวอยาง 
 

 การศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาในแมน้ํายม (พนม สอดสุข และคณะ, 
   2538 : 12; 2540 : 46; ศุภชัย  นิลวานิช, 2544 : 82) พบวา...   
 Most of experiments (Osborne, 1998 : 88; 2000 : 219; Mehmet and Murphy, 
   1989 : 97; 1991 : 11) found... 
 



                   1.2.3 กรณีงานเขียนหลายเรื่องของผูแตงคนเดียวกัน และปพิมพเดียวกัน ใหระบุช่ือ    
ผูแตงเพียงครั้งเดียว ตามดวยปพิมพพรอมเลขหนาที่อางถึง โดยระบุพยัญชนะ “ ก, ข, ค, ง หรือ a, b, 
c,d” ตามลําดับแลวแตกรณีไวทายปพิมพ  
 
 

ตัวอยาง 
 

 แนวโนมทางเศรษฐกิจการปศุสัตว (เกรียงไกร โชประการ, 2543 ก : 112; 2543 ข : 45;   
       สมิต ยิ้มมงคล, 2544 ก : 47; 2544 ข : 59) 
 Majority of the researches (Katz, 1999 a : 229; 1999 b : 54; 1999 c : 63) 
 

                   1.2.4 กรณีงานเขียนหลายเรื่องและตางผูแตง ใหระบุช่ือผูแตง ตามดวยปพิมพพรอม
เลขหนาที่อางถึง โดยไลเรียงตามอักษรชื่อผูแตง 
 
ตัวอยาง 
 

 การวิจยัทางการศึกษาหลายเรื่อง (เกียรตวิรรณ  อมาตยกลุ, 2543 : 229; ประคอง  กรรณ 
        สูตร, 2538 : 57; ปรีชา  ตราดธารทิพย, 2538 : 25; วชิรา  เพ็ญโรจน, 2544 : 9) 
 Several studies (Almond, 1996 : 45; Feldman, 1999 : 79; Harre, 1998 : 116;  
                 Patterson, 2000 : 16) 
   

 ยกเวน อาจจะเขียนอางอิงโดยระบุงานเขยีนหลักเพยีง 1 เร่ือง ตามดวยวลี “ดูเพิ่มเติม 
หรือ see also” แลวแตกรณี พรอมระบุงานเขียนอื่นๆ ไลเรียงตามอักษรชื่อผูแตง 
 

ตัวอยาง 
 

 (อรวรรณ  บุราณรักษ, 2543 : 289; ดูเพิ่มเตมิ วินิต  ชินสวุรรณ, 2545 : 26; ส. ทันจิตต,   
                          2540 : 112) 
 (Rainboth, 1995 : 16; see also Kottel, 1998 : 45; Siebert, 1999 : 84) 
 

   1.2.5 กรณีงานเขียนหลายเรื่องและผูแตงมีชื่อสกุลเดียวกัน สําหรับผูแตงชาวตางประเทศ
ใหระบุช่ือผูแตงโดยใชช่ือยอและชื่อสกุล สวนผูแตงชาวไทย ใหเขียนเต็มทั้งชื่อและชื่อสกุล ไลเรียง
ตามอักษรชื่อผูแตง ตามดวยปพิมพพรอมเลขหนาที่อางถึง เพื่อปองกันไมใหผูอานสับสนเมื่อดู   
รายการในหนาบรรณานุกรม 
 



ตัวอยาง 
  

 การสํารวจแหลงโบราณคดีของโครงการเชี่ยวหลาน (ธราพงษ  ศรีสุชาติ, 2534 : 95;    
                       อมรา  ศรีสุชาติ, 2525 : 52) 
 Strategic planning for nonprofit organizations (Bryson,J.M., 1995 : 31; Bryson, S.A.  
                      1993 : 312) 

 

  1.3 การเขียนอางอิงถึงวรรณกรรมคลาสสิก/งานเขียนแบบฉบับ (Classical Works) ให
ระบุฉบับที่ใชอางอิง เชน ระบุคําวา “ฉบับแปล หรือ Trans. ฉบับเรียบเรียงใหม หรือ Version” 
แลวแตกรณี ไวกอนหรือหลังปพิมพ พรอมระบุเลขหนาที่อางถึง 
 

ตัวอยาง 
 

  (รามเกียรติ์, 2504  ฉบับพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร 
                          มหาวชิราวุธ : 239) 
  (Aristotle, Trans. 1931 : 49) 
 

    1.4 การเขียนอางอิงถึงขอมูลจากการสื่อสารระหวางบุคคล (Personal  
Communications) ขอมูลจากการสื่อสารระหวางบุคคล ไดแก จดหมาย บันทึก การสนทนาทาง
โทรศัพท การสัมภาษณ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) กลุม
อภิปราย (Discussion Groups) ขอความจากกระดานขาว (Electronic bulletin boards) เปนตน ให
ระบุเฉพาะชื่อผูที่ ส่ือสารดวย  และตามดวยขอความบอกลักษณะของการสื่อสาร  สําหรับ
ภาษาตางประเทศใชคําวา “Personal communication” แลวแตกรณี พรอมระบุวันที่ของการสื่อสาร
นั้นคั่น รายการแตละสวนดวยเครื่องหมายจุลภาค 
 

ตัวอยาง 
 

  (ชวน  หลีกภัย, นายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ, 24 เมษายน 2541) 
  (Thomson M. F. , Personal communication , April 15, 2002) 
 

หมายเหตุ    1. กรณีรูตําแหนงของผูที่ส่ือสารดวย ใหระบุไวทายชื่อ 
  2. ช่ือชาวตางประเทศใหระบุทั้งชื่อและนามสกุล  
  3. การอางอิงในลักษณะนีไ้มจําเปนตองระบุรายการในหนาบรรณานกุรมของวิทยานิพนธ
อีก 



  1.5 การเขียนอางอิงถึงเนื้อหาภายในเครื่องหมายวงเล็บ (Parenthetical text) หากชื่อ   
ผูแตงและปพิมพปรากฏในเนื้อหาซึ่งอยูภายในเครื่องหมายวงเล็บแลว ใหเขียนอางอิงเฉพาะปพิมพ
พรอมเลขหนาที่อางถึง โดยคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค 
ตัวอยาง 
 

  ประชากรที่ทํางานในเชิงเศรษฐกิจ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป 
    (ในการจัดทําสํามะโนประชากรป พ.ศ. 2523 หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 11 ปขึ้น 
    ไป ดูรายละเอียดในสํานักงานสถิติแหงชาติ, 2533 : 78) 
   

  (Exporters maintain short positions see Table 11 of Thornhill & Moore, 2002 : 114,  
    for complete data) 
 

  1.6 การเขียนอางอิงถึงขอความที่เปนอัญประภาษ (Direct Quotations) ใหระบุ ดังนี้ 
    

   1) กรณีขอความที่อางอิงมีความยาวนอยกวา 40 คํา ใหใสขอความอางอิงใน   
เครื่องหมายอัญประกาศ 
 

ตัวอยาง 
 

  “โดยอัตราดอกเบี้ยใหกูยืมแกลูกคาชั้นดี ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0-2.25”  
  (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2538 : 11) 
  “People new to Emotion Marketing may be surprised to know that giving money or  
  a gift to make up for a poor experience often backfires” (Robinette and Brand,      
               2001 : 93) 
  

   2) กรณีขอความที่อางอิงมีความยาวมากกวา 40 คํา ใหเขียนเปนยอหนาในรูป 
Block format แตละบรรทัดหางจากริมซาย 5 ระยะตัวพิมพ และไมตองใสเครื่องหมายอัญประกาศ 
 

ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุคที่ขาวสารไรพรมแดนนี้ หนวยงานจะมีภารกิจที่กวางขึ้น มีอุปสงค (Demand) จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของสูงขึ้น สภาพแวดลอมของหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงและ
ซับซอนมากขึ้น หนวยงานตองปรับปรุงกระบวนการทํางาน ประสานงานและบริหาร 
งานใหเกิดประสิทธิภาพ รวดเร็วและคลองตัวรับสถานการณตางๆได การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอยางยิ่ง เพื่อใหหนวยงานดําเนินงานไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ ทั้งในดานบุคลากรที่จะทํางาน จะตองมีความรู ความสามารถในงาน
หลายดาน มีความรับผิดชอบ กลาแสดงความคิดเห็น เนื่องจากการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจจะมีมากขึ้น  มีใจรักที่จะเรียนรูตลอดชีวิต เปนผูมีจริยธรรม คุณธรรม และ 
รูจักรับผิดชอบตอสังคม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2540 : 2) 



 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
  
 
 
 
 
 
  1.7 การเขียนอางอิงถึงเอกสารทุติยภูมิ (Secondary source) 
 

  การอางอิงถึงงานเขียนที่ผูเขียนไมไดศึกษาคนควาจากเอกสารตนฉบับ (Original work) 
โดยตรง แตไดศึกษาจากงานเขียนที่ผูอ่ืนเขียนอางอิงถึงเอกสารนั้น ซ่ึงเรียกวา เอกสารทุติยภูมิ 
(Secondary source) ใหเขียนอางอิง โดยระบุ ดังนี้ 
 

  ชื่อผูแตงเอกสารตนฉบับ (อางถึงใน หรือ as cited in ชื่อผูแตง, ปพิมพของเอกสาร       
ทุติยภูมิ : เลขหนาท่ีอางถึง) และในหนาบรรณานุกรมจะระบุเฉพาะรายการบรรณานุกรมของ
เอกสารทุติยภมูิเทานั้น 
 

ตัวอยาง 
 

      ชัยอนันต  สมุทวณิช (อางถึงใน พนม  คล่ีฉายา, 2542 : 59) 
  Seidenberg and McClelland’s study (as cited in Coltheart, Curtis, Atkins and  
       Haller, 1993 : 71)  
              

  1.8 การเขียนอางอิงถึงสื่อโสตทัศน (Audiovisual Media) ใหเขียนอางอิงโดยระบุเฉพาะ  
(ชื่อผูรับผิดชอบในการจัดทํา เชน ผูผลิต ผูบรรยาย ฯลฯ (ตําแหนงหนาท่ี), ปท่ีผลิต) 
 

ตัวอยาง 
 

  (รักบุญ  คงสําราญ (ผูบรรยาย), 2544) 
  (Scorsese (Producer), 2000) 
 

If a man runs a hotel as Hernando Courtright ran the Beverly Hills Hotel, he’ll 
make money. If he runs a magazine as well as DeWitt Wallace and Lila 
Acheson Wallace ran the Reader’s Digest, he’ll make money. If he runs a store 
as well as Marshall Field did, he’ll make money. But more importantly, he 
makes a real contribution to society. (Robinette and Brand, 2001: 99) 



    
 
 
      1.9 การเขียนอางอิงถึงตาราง (Tables) หรือ รูปภาพ (Figures) 
  การนําตาราง หรือรูปภาพ มาอางอิงโดยการพิมพซํ้าหรือดัดแปลง ใหระบุการไดรับ
อนุญาตใหนํามาพิมพซํ้าหรือดัดแปลงจากเจาของงานหรือผูถือลิขสิทธิ์ไวที่ดานลางของตาราง หรือ
รูปภาพ ดังนี้ 
 

  รูปแบบการอางอิง : นําขอความจากหนังสือมาอางอิง 
  หมายเหต:ุ จาก [หรือระบุวา ขอมูลในคอลัมนที่ 1 จาก] ชื่อหนังสือ.  (เลขหนา). 
  โดย ช่ือผูแตง.  ปพิมพ.  เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ.  ลิขสิทธิ์ป... โดย ช่ือเจาของ 
  ลิขสิทธิ์.  พิมพซํ้า [หรือดัดแปลง] โดยไดรับอนุญาต. 
 

ตัวอยาง (นําขอความจากหนังสือมาพิมพซํ้าเพื่อการอางอิง) 
หมายเหตุ: จาก ขอมูลจากอดีต.  (หนา 53). โดย ขจร  สุขพานิช.  2544.  กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.  
ลิขสิทธิ์ป พ.ศ. 2544 โดย ขจร  สุขพานิช.  พิมพซํ้าโดยไดรับอนุญาต. 
 

ตัวอยาง (นําขอความจากหนังสือมาดัดแปลงเพื่อการอางอิง) 
Note: The data in column 1 are from Emotion Marketing.  (p.109).  by Scott Robinette and 
Claire Brand.  2001.  New York: McGraw- Hill.  Copyright 2001 by Hallmark Cards.  Adapted 
with permission. 
    

  รูปแบบการอางอิง : นําขอความจากบทความวารสารมาอางอิง 
 หมายเหต:ุ จาก [หรือระบุวา ขอมูลในคอลัมนที่ 1 จาก]  “ช่ือบทความ.” โดย  
     ช่ือผูเขียน.  ปพิมพ.  ชื่อวารสาร, ปท่ี, ฉบับท่ี.  เลขหนา.  ลิขสิทธิ์ป...โดย  
     ช่ือเจาของลิขสิทธิ์.  พิมพซํ้า [หรือดัดแปลง] โดยไดรับอนุญาต. 

 

ตัวอยาง (นําขอความจากบทความวารสารมาพิมพซํ้าเพื่อการอางอิง) 
Note: From “Co-opting Customer Competence.” by Melanie Prahalad.  2000.  Harvard  
Business Review, 615, 3. p.87. Copyright 2002 by Melanie Prahalad.  Reprinted with permission. 
 

  1.10 การเขียนอางอิงถึงสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic sources) 
  สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส หมายถึง สารสนเทศที่ผูวิจัยสืบคนไดจากสื่อที่ใช



เครื่องคอมพิวเตอรชวยในการอาน เชน ขอมูลออนไลนตางๆ บนอินเทอรเน็ต ฐานขอมูลซีดีรอม
ฐานขอมูลของหองสมุด เปนตน ใหเขียนอางอิงโดยระบุ (ชื่อผูเขียน, ป, วันท่ีและเดือนท่ีเผยแพร
เอกสาร) 
ตัวอยาง 
 

  (เสาวลักษณ  ตรีพจนีย, นพวรรณ ยมลยง และโสภา  อินสุข, 2545, มิถุนายน) 
  (Fredrickson, 2000, March 7) 
  (กมลวรรณ  รัตนอําไพ, 2534) 
  (Barnes and Kevin, Retrieved 2000, October 23) 
 

  1.11 การเขียนอางอิงถงึเอกสารทางดานกฎหมาย (Legal Materials) 
  การอางอิงถึงงานเขียนซึ่งเปนเอกสารทางดานกฎหมาย ไดแก กฎขอบังคับ บทบัญญัติ
แหงกฎหมาย พระราชบัญญัติ ใหเขียนอางอิงเหมือนงานเขียนทีไ่มปรากฏชื่อผูรับผิดชอบเนื้อหา 
โดยระบุ (ชื่อเร่ือง, ปพิมพ : เลขหนาท่ีอางถึง ) 
 

ตัวอยาง 
 

  (พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, 2545 : 15) 
   (Canada Labour Code, 1997 : 26) 
 

กฎหมายที่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ใหเขียนอางองิโดยระบุ ดงันี ้
 

  (ช่ือกฎหมาย, ป, วันที่และเดือน : เลขหนาที่อางถึง) 
 

ตัวอยาง 
 

  (พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, 2534, 15 สิงหาคม : 19) 
 

2. การเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote Citation) 
 

 การเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถจะกําหนดใหใชในวิทยานิพนธสาขาวิชานิติศาสตร 
 การเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถ  เปนการเขียนขอความอางอิงไวที่สวนทายของ

หนากระดาษในสวนเนื้อหาวิทยานิพนธ โดยเขียนแยกออกจากสวนเนื้อหาที่ตองการอางอิง แตอยู     
ภายในหนาเดียวกัน ผูเขียนสามารถจัดทํารายการเชิงอรรถได 3 ลักษณะคือ เขียนเพื่อระบุใหผูอาน
ทราบถึงแหลงที่มาของขอความซึ่งผูเขียนไดนําสารสนเทศของผูอ่ืนมาอางอิง เรียกวา “เชิงอรรถ 



อางอิง” หรือเขียนเพื่ออธิบายขอความบางสวนที่ปรากฏในเนื้อหาเพิ่มเติม เรียกวา “เชิงอรรถ    
ขยายความ” และอาจเขียนเพื่อเชื่อมโยงใหผูอานดูขอความบางตอนที่มีความสัมพันธกันที่ปรากฏใน
หนาอื่นของวิทยานิพนธ เรียกวา “เชิงอรรถโยง”  
 ตัวอยาง   หนาสวนเนื้อหาที่มีการเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1 ขอกําหนดในการเขียนรายการเชิงอรรถ  
 

 การเขียนรายการเชิงอรรถมีเกณฑมาตรฐานที่ตองคํานึงถึง ดังนี้ 
   2.1.1 กอนจะลงรายการเชิงอรรถในแตละหนา  ตองขีดเสนคั่นระหวางสวนเนื้อหากับ
สวนเชิงอรรถยาวประมาณ 1/3 ของหนากระดาษ   

  2.1.2 การใชเครื่องหมายในรายการเชิงอรรถ ใหใสเครื่องหมายมหัพภาค (.)  
ทายขอความแตละสวน และใหเวน 2 ระยะตัวพิมพกอนระบุสวนถัดไป 
 2.1.3 การพิมพเชิงอรรถแตละรายการ บรรทัดแรกของรายการใหพิมพโดยยอหนา
เขาไป 0.5 นิ้ว และบรรทัดตอไปใหพิมพชิดขอบซาย  

 ดังนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์จึงไดมีการกําหนดจุดกึ่งกลาง คือขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ 
เพื่อเปนการรักษาดุลยภาพระหวางสิทธิของผูสรางสรรคงาน และประโยชนของสังคมในอันที่จะเขา 
ถึงและใชประโยชนจากงานที่ไดรับการคุมครอง และมีความสําคัญตอการคุมครองประโยชนของ 
สาธารณชน เพื่อไมใหไดรับผลกระทบเกินสมควรจากการใชสิทธิของเจาของกรรมสิทธิ์1 ขอยกเวน 
การละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศไทยนั้นอาจจะเทียบเคียงกับหลักกฎหมายของตางประเทศไดกับ 
หลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเรียกวา “Fair Use” หรือของประเทศอังกฤษเรียกวา “Fair Dealing” 
หรือหลักการใชงานสหรัฐอเมริกาที่เปนธรรม2 นอกจากนี้ประเทศไทยยังตองมีการออกกฎหมายให 
มีความสัมพันธกับอนุสัญญาเบอรน ฉบับแกไข ณ กรุงปารีส ค.ศ. 1971 และขอตกลง TRIPS3 

--------------------------------------------- 
 1 จักรกฤษณ ควรพจน.  (2541).  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ
เคร่ืองหมายการคา.  หนา 127. 
 2ในสหรัฐอเมริกา เจาของลิขสิทธิ์ และผูใชงานลิขสิทธิ์ อาจรวมกันกําหนดแนวทางการใชงาน
ลิขสิทธิ์ท่ีไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือถือวาเปนการใชโดยชอบธรรม (Fair Use) ซึ่งแนวทางนี้
ไมใชกฎหมาย จึงเปนไปไดวาอาจมีกรณีอื่นนอกเหนือจากแนวทางที่ตกลงกันไวท่ีอาจถือเปนการใชโดย
ชอบธรรมได 
 3 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก หนา 345. 



   2.1.4 ใหระบุหมายเลขกํากับขอความในสวนเนื้อหาท่ีตองการเขียนอางอิง โดยพิมพ
ตัวเลขสูงกวาขอความปกติเล็กนอย และลงหมายเลขเดียวกันกํากับไวในรายการเชิงอรรถดวย ทั้งนี้
ใหใชหมายเลขลําดับการอางอิงตอเนื่องกันไปจนจบสวนเนื้อหา  
 
 

 2.1.5 เนื้อหาในแตละหนาที่ตองการเขียนอางอิง ตองลงรายการเชิงอรรถใหอยูภายใน 
หนาเดียวกันดวย   
 

 2.2 รูปแบบการเขียนเชิงอรรถ การเขียนเชิงอรรถในลักษณะของการขยายความหรือเพื่อ
เชื่อมโยงขอความจะไมมีขอกําหนดในเรื่องรูปแบบการเขียน สวนการเขียนเชิงอรรถอางอิงใหเขียน
ระบุตามรูปแบบ ดังนี้ 
 

 2.2.1 หนังสือ วิทยานิพนธ เอกสาร สิ่งพิมพ ใชรูปแบบ ดังนี้ 
 
 

 
ตัวอยาง   
 1 วราภรณ  กิจวิริยะ และ ยุพา วรยศ.  (2543).  หลักชีววิทยา.  หนา 56.   

 2 William F. Aren and Courtland Bovee.  (1994).  Contemporary Advertising.  p. 99. 
       3 เสรี  วงษมณฑา.  (2540).  ครบเคร่ืองเรื่องการสื่อสารการตลาด.  หนา 39. 
 
 

 2.2.2 บทความจากวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ จดหมายขาว ใชรูปแบบ ดังนี้ 
 

 
  

 
ตัวอยาง  
        

    1 ไพจิตร สวสัดิสาร.  (2544, มกราคม-เมษายน).  “ลิขสิทธิ์ในโลกไรพรมแดน
ของคอมพิวเตอร.”  ดุลพาห, 48, 1.  หนา 38-46.  
                              2 Nancy Gibbs. (2005, January-February).  “Parents Behaving Badly.”  Time, 
165, 1-8. pp.19-22. 

 เลขกํากับ ช่ือผูแตง.  (ปพิมพ).  ชื่อเร่ือง.  เลขหนาที่อางถึง. 

                 เลขกํากับ ช่ือผูเขียน.  (ป, วันที่และเดือน).  “ช่ือบทความ.”   
ชื่อวารสาร, ปท่ี, ฉบับท่ี.  เลขหนาที่อางถึง. 



    3 กิติพงศ  อุรพีพัฒนพงศ.  (2547, 5 กรกฎาคม).  “10 ขอคิดกฎหมาย กอนตั้ง
บริษัทธุรกิจครอบครัว.”  โพสต TODAY.  หนา B13.  

 
หมายเหตุ: การระบุรายการตาง ๆ ใชหลักเกณฑ ดังนี ้
 

 1) การระบุชื่อผูแตง ปพิมพ  และเลขหนาท่ีอางถึง ใชหลักเกณฑเดียวกับการเขียน
อางอิงแบบแทรกในเนื้อหา (ดูรายละเอียดในขอ 1.1.1)  
              ยกเวน ช่ือผูแตงชาวตางประเทศในรายการเชิงอรรถ ใหระบุช่ือตน ช่ือกลาง ช่ือ
สกุล ทุกชื่อ และเลขหนา ใหระบุคําวา  หนา หรือ p. หรือ pp. ดวย 
 2) การระบุชื่อเร่ือง/ชื่อบทความ ช่ือภาษาตางประเทศ ใหใชตัวอักษรตัวพิมพใหญ
ขึ้นตนทุกคํา หากตองการอธิบายลักษณะของงานเขียน เชน จดหมายถึงบรรณาธิการ ฉบับพิเศษ ให
ระบุคําอธิบายไวภายในเครื่องหมายวงเล็บตอจากชื่อเร่ือง สําหรับชื่อบทความใหระบุไวใน     
เครื่องหมายอัญประกาศ 

 3) การระบุชื่อวารสาร  ตัวเลขปท่ี (Volume Number) และตัวเลขฉบับท่ี (Issue 
Number) ใหระบุช่ือวารสาร ปที่ ฉบับที่ โดยใชตัวพิมพหนา คั่นแตละสวนดวยเครื่องหมายจุลภาค 
ถาสิ่งพิมพนั้นใชตัวเลขปที่ของวารสารเปนตัวเลขโรมัน ใหระบุเปนตัวเลขอารบิคแทน กรณี
บทความจากหนังสือพิมพ ไมตองระบุตัวเลขปที่และฉบับที่  
   

 2.2.3 การสัมภาษณ ใชรูปแบบ ดังนี ้
 

 
 
ตัวอยาง 
  

       1 สุวคนธ  ศิริวงศวรวฒัน. ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัย 
            ธุรกิจบัณฑิตย.  สัมภาษณ 10 กรกฎาคม 2547.    
 

 2.3 การเขียนเชิงอรรถอางอิงซ้ํา 
 การเขียนเชิงอรรถอางอิงถึงขอความที่เคยอางถึงมาแลวในเนื้อหาวิทยานิพนธ (การ

อางอิงครั้งที่สองและครั้งตอๆ มา) การลงเชิงอรรถใหใชขอความสั้นๆ เพียงระบุใหทราบวาเปน
ขอความที่เคยอางมาแลว ดังนี้ 

 

เลขกํากับ ช่ือ นามสกุลผูที่ใหสัมภาษณ.  ตําแหนง (ถามี).  วันเดือนปที่สัมภาษณ. 



 2.3.1 ใชคําวา “แหลงเดิม / Ibid” (มาจากภาษาละตินวา Ibidem) ในกรณีอางอิงซ้ํา      
ติดกันไมมีเชิงอรรถอื่นคั่น 
 
 

 2.3.2 ใชคําวา “เลมเดิม / Op.cit.” (มาจากภาษาละตินวา opere citato)ในกรณีอางอิงซ้ํา 
ไมติดกัน มีเชิงอรรถอื่นคั่น  และไมไดอางถึงเลขหนาเดิม 
 

 2.3.3 ใชคาํวา “หนาเดิม / Loc.cit.” (มาจากภาษาละตนิวา loco citato) ในกรณีอางอิงซ้ํา 
ไมติดกัน มเีชงิอรรถอื่นคั่น  และอางถึงเลขหนาเดิม 
 

ตัวอยาง 
 

  1 เบญจะ เพ็งดิษฐ.  (2532).  นิติกรรมและสัญญา.  หนา 53.  
       2 แหลงเดมิ. 
       3 A. G. Guest.  (1987).  Law on Contract.  p.98.  

        4 Ibid.  
        5 Erwin C. Surrency.  (1966).  A Guide to Legal Research.   p. 56.   
        6 Ibid. 
        7 เบญจะ เพ็งดิษฐ.  เลมเดิม.  หนา 70. 
        8 สุนีย  มัลลิกะมาสย.  (2540).  วิทยาการวิจัยทางนติิศาสตร.  หนา 25. 
        9 A. G. Guest.  Op.cit.  p.35. 

      10 ไพจิตร  สวัสดิสาร.  (2544).  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย.  หนา 63. 
       11 Erwin C. Surrency.  Loc.cit. 

      12 ไพจิตร  สวัสดิสาร .  หนาเดิม. 
 

หมายเหต:ุ ขอควรระวังในการลงรายการเชิงอรรถซ้ํา 
     การอางอิงจากหนังสือที่แตงโดยผูแตงคนเดียวกันตลอด หากมีการลงรายการเชิงอรรถ

ซํ้าโดยใช “เลมเดิม / Op.cit.” หรือ “หนาเดิม / Loc.cit.” เพื่อใหผูอานทราบวาซ้ํากับรายการใด ให
ระบุ “ตัวอักษร ก, ข, ค, ง หรือ a, b, c, d” ไวหลังชื่อผูแตงที่ซํ้ากัน 
 

ตัวอยาง 
 



 1 เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม ก (2521).  ท่ีดินกับชาวนาปฏิรูปหรือปฏิวัติ.  
หนา 15. 

 2 เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม ข  (2528).  เศรษฐศาสตรสาธารณะ.  หนา 35. 
 3 ไพจิตร สวัสดิสาร.  (2544).  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย.  หนา 53. 
 4เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม ค (2536).  การพัฒนาเศรษฐกิจกับความมั่นคง

ของชาติ.  หนา 40.  
 5 เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม ข  เลมเดิม.  หนา 82. 
 6 เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม ก หนาเดิม. 
 

3. การเขียนบรรณานุกรม (Bibliography) 
  บรรณานุกรมเปนสวนประกอบหนึ่งของวิทยานิพนธ ซ่ึงปรากฏอยูในสวนทายเลม เปน
แหลงรวบรวมรายการทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ผูเขียนใชเปนแหลงความรูในการศึกษา      
คนควา วิจัยขอมูลเพื่อทําวิทยานิพนธ ไดแก หนังสือ บทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพ        
ส่ือโสตทัศน สารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนรายการอางอิงตางๆ ที่ปรากฏในสวน
เนื้อหาของวิทยานิพนธ ยกเวนขอมูลที่ไดจากการสื่อสารระหวางบุคคล ไดแก จดหมาย บันทึกการ    
ส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสแบบไมเปนทางการ จะปรากฏเฉพาะในสวนเนื้อหาเทานั้น 
 

  วัตถุประสงคที่ใหผูเขียนแจงรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศตางๆไวใน
วิทยานิพนธ เพื่อเปนการแสดงจริยธรรมทางวิชาการ และเพื่อใหผูอานงานวิจัยสามารถนําไปใชใน
การสืบคนสารสนเทศ และเมื่อตองการตรวจสอบความถูกตองหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม
ความตองการ ผูอานสามารถทําไดอยางสะดวก 
 

  3.1 ขอกําหนดในการเขียนรายการบรรณานุกรม 
 

  บรรณานุกรมแตละรายการจะขึ้นตนดวยช่ือผูแตง ตามดวยปพิมพ และรายละเอียด
เกี่ยวกับการพิมพหรือการจัดทําทรัพยากรสารสนเทศ รายละเอียดบางสวนอาจจะแตกตางกันไปบาง
ตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงอาจจะเปนหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ โดยมี
เกณฑมาตรฐานที่ตองคํานึงถึง ดังนี้ 
  

  3.1.1 การใชเคร่ืองหมายในรายการบรรณานุกรม ใหใสเครื่องหมายมหัพภาค (.) 
 ทายขอความแตละสวน และใหเวน 2 ระยะตัวพิมพกอนระบุสวนถัดไป 
  3.1.2 การพิมพรายการบรรณานุกรมแตละรายการ ใหพิมพในลักษณะยอหนาคําคาง 



(Indention Form) คือ บรรทัดแรกของรายการใหพิมพชิดขอบซาย และบรรทัดตอไปใหพิมพโดย 
ยอหนาเขาไป 1.8 เซนติเมตร 
 
 
  3.2 รูปแบบการเขียนรายการบรรณานุกรม: หนังสือ (Books) รูปแบบการเขียนนี้รวมถึง
ทรัพยากรสารสนเทศประเภท รายงาน รายงานการวิจัย แผนพับ เอกสาร หนังสือคูมือ  

 
 

ตัวอยาง 
 

   เสรี  วงษมณฑา.  (2540).  ครบเคร่ืองเรื่องการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: 
         วิสิทธิ์พัฒนา. 
  Aren, William F. and Bovee, Courtland.  (1994).  Contemporary Advertising 
    (5th ed.).  Boston, MA:  Richard D. Irwin. 
 

หมายเหต:ุ การระบุรายการตาง ๆ ใชหลักเกณฑ ดังนี้ 
 

 3.2.1 การระบุชื่อผูแตง ใชหลักเกณฑเดยีวกับการเขียนอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา 
(ดูรายละเอยีดในขอ 1.1.1) ยกเวน ช่ือผูแตงชาวตางประเทศในรายการบรรณานุกรมใหระบุช่ือสกุล,
ช่ือตน ช่ือกลาง (ถามี) ทุกชื่อ 
 

 3.2.2 การระบุปพิมพ ใชหลักเกณฑเดยีวกบัการเขียนอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา 
(ดูรายละเอยีดในขอ 1.1.1) 
 

   3.2.3 การระบุชื่อเร่ือง ใหระบุช่ือเร่ืองโดยใชตัวพิมพหนา ช่ือเร่ืองภาษาตาง 
ประเทศ ใหใชตัวอักษรตัวพิมพใหญขึ้นตนทุกคํา 
 

   3.2.4 ขอมูลอ่ืนๆ เก่ียวกับหนังสือ เชน คร้ังที่พิมพ (Edition) ตัวเลขบอกเลมที่ 
ลําดับที่ของหนังสือ ใหระบุไวภายในเครื่องหมายวงเล็บตอจากชื่อเร่ือง 
   1)ในกรณีตัวเลขบอกเลมที่ ลําดับที่ของหนังสือ (Volume) ซ่ึงในสิ่งพิมพระบุไว
เปนตัวเลขโรมัน ใหใชเปนตัวเลขอารบิค เชน Vol.III ใหใช Vol.3 ยกเวน ตัวเลขโรมันซึ่งเปน   
สวนหนึ่งของชื่อเร่ือง ใหใชตัวเลขโรมันตามปกติ 

ช่ือผูแตง.  (ปพิมพ).  ชื่อเร่ือง (คร้ังที่พิมพ).  เมืองที่พิมพ:  สํานักพิมพ. 



   2) คร้ังที่พิมพ จําเปนตองระบุ เมื่อเปนฉบับพิมพคร้ังที่ 2 เปนตนไป หรือเปน
ฉบับอื่นๆ เชน ฉบับปรับปรุงแกไข เปนตน  สําหรับงานเขียนภาษาตางประเทศใหระบุเปนอักษรยอ  
 
 
 

ตัวอยาง  
 

  พิมพคร้ังที่ 2 (Second edition)                ใชอักษรยอ 2 nd  ed. 
  ฉบับปรับปรุงแกไข (Revised edition)                 ใชอักษรยอ Rev. ed. 
 

   3.2.5 ลักษณะของงานเขียน เชน เอกสาร แผนพับ สาระสังเขป ฯลฯ หากตองการ
อธิบาย ใหระบุคําอธิบายไวภายในเครื่องหมายวงเล็บตอจากชื่อเร่ือง 
 

   3.2.6 การระบุเมืองท่ีพิมพและสํานักพิมพ ใหระบุช่ือเมืองที่สํานักพิมพนั้นตั้งอยู 
สวนสํานักพิมพ ใหระบุเฉพาะชื่อโดยตัดคําวา สํานักพิมพ (Publishers) บริษัท (Co.,) หรือ บรรษัท 
(Inc.,) ออกไป ถาไมปรากฏชื่อสํานักพิมพใหระบุช่ือโรงพิมพแทนโดยระบุคําวา โรงพิมพ (Press) 
ไวดวย เชน โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง University of Chicago Press  สําหรับหนังสือ
ภาษาตางประเทศ ใหระบุ เมืองท่ีพิมพ, ชื่อรัฐ/ประเทศ: สํานักพิมพ. 
 

   1) เฉพาะสิ่งพิมพในประเทศสหรัฐอเมริกา ใหระบุ เมืองท่ีพิมพ, ชื่อรัฐ : 
สํานักพิมพ. โดยช่ือรัฐหรือเขต ใหใชอักษรยอของ U.S. Postal Service ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



  2) ยกเวน ช่ือเมืองใหญ ซ่ึงเปนที่รูจักกนัแพรหลาย ไมตองระบุช่ือรัฐ 
อักษรยอชื่อรัฐหรือเขตในสหรัฐอเมริกา ตามระบบ U.S. Postal Service 

ช่ือรัฐ/เขต อักษรยอ ชื่อรัฐ/เขต อักษรยอ 
Alabama AL Missouri MO 
Alaska AK Montana MT 
American Samoa AS Nebraska NE 
Arizona AZ Nevada NV 
Arkansas AR New Hampshire NH 
California CA New Jersey NJ 
Canal Zone CZ New Mexico NM 
Colorado CO New York NY 
Connecticut CT North Carolina NC 
Delaware DE North Dakota ND 
District of Columbia DC Ohio OH 
Florida FL Oklahoma OK 
Georgia GA Oregon OR 
Guam GU Pennsylvania PA 
Hawaii HI Puerto Rico PR 
Idaho ID Rhode Island RI 
IIIinois IL South Carolina SC 
Indiana IN South Dakota SD 
Iowa IA Tennessee TN 
Kansas KS Texas TX 
Kentucky KY Utah UT 
Louisiana LA Vermont VT 
Maine ME Virginia VA 
Maryland MD Virgin Islands VI 
Massachusetts MA Washington WA 
Michigan MI West Virginia WV 
Minnesota  MN Wisconsin WI 
Mississippi MS Wyoming WY 



หรือช่ือประเทศ ไดแก 
Baltimore       New York               Amsterdam    Paris       Mosco 
Boston       Philadelphia            Jerusalem                 Rome       Vienna 
Chicago               San Francisco        London                      Stockholm    
Los Angeles        Milan                     Tokyo 
 

  3) กรณีช่ือสํานักพิมพเปนกลุมบุคคลหรือนิติบุคคลและเปนรายการเดยีวกับชื่อผูแตง 
ใหระบุคําวา “ผูแตง หรือ Author” แลวแตกรณี แทนการระบุช่ือกลุมบุคคลหรือนิติบุคคลซ้ํา 
  4) กรณใีนสิ่งพิมพไมปรากฏเมืองที่พิมพ (no place) ใหระบุอักษรยอ “ม.ป.ท. หรือ 
n.p.” แลวแตกรณี 
 

   3.2.7 กรณีงานเขียนนั้นเปนบทความ/เร่ืองบทหนึ่ง จากหนังสือรวมเร่ือง ใหระบ ุ
ตามรูปแบบดงันี้ 
 

 
 
 

              กรณีเปนบทความจากหนังสือประเภทสารานุกรม ใหใชรูปแบบเดียวกันนี้ 
และใหระบุเลมที่ของหนังสือ, เลขหนาที่ปรากฏบทความ ไวภายในเครือ่งหมายวงเล็บตอจากชื่อ
เร่ือง 
 

   3.2.8 กรณีเปนวิทยานิพนธ ใหระบุตามรูปแบบดังนี ้
 

 
 
 
   3.2.9 กรณีเปนโสตทัศนวัสด ุ ใหระบุตามรปูแบบดังนี ้
 

 
 

                

                 
   3.2.10 กรณีเปนรายการวิทย/ุโทรทัศน ใหระบุตามรูปแบบดังนี ้
 

ช่ือผูเขียนบทความ/เร่ือง.  (ปพิมพ).  “ช่ือบทความ/เร่ือง.”  ใน ช่ือบรรณาธิการ. 
                  ชื่อหนังสือ  (เลขหนาที่ปรากฏบทความ/เร่ือง).  เมืองที่พิมพ:  สํานักพิมพ. 

ช่ือผูเขียน.  (ปพิมพ).  ชื่อวิทยานิพนธ.  ระดับปริญญา สาขาวิชา.  เมืองที่พิมพ:  ช่ือสถาบัน. 

ช่ือผูรับผิดชอบการจัดทําสื่อ.  (ปผลิต).  ช่ือเร่ือง.  (ประเภทของสื่อ).  สถานที่ผลิต     



 
 
 
 

ตัวอยางการเขยีนบรรณานุกรมหนังสือและเอกสารอื่นๆ ท่ีใชรูปแบบการเขียนเดียวกัน 
 

ตัวอยาง : หนังสือท่ีมีบรรณาธิการ (Edited Book) 
 

  น้ําเงิน บุญเปยม.  (บรรณาธิการ).  (2530).  ศาลไทย : ประวัติและการตอสูเพื่อ 
        เอกราช.  กรุงเทพฯ :  สมาคมประวัติศาสตร. 
  Markwood, Richard A.and Johnstone, Sally M. (Eds.).  (1994).  New Pathways 

                 to a Degree: Technology Open the College and New Pathways to 
 a Degree: Seven Technology Stories.  Boulder, CO: Western  
 Interstate Commission for Higher Education. 

 

ตัวอยาง : หนังสือท่ีไมปรากฏชื่อผูแตง/บรรณาธิการ 
 

  ศตวรรษที่ 21 ความรุงโรจนแหงเอเซีย.  (2539).  กรุงเทพฯ:  มูลนิธิรัฐบุรุษ   
             พลเอกเปรม  ติณสูลานนท. 
         Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary  (10th ed.).  (1993).  Springfield,   
              MA: Merriam-Webster. 
 

ตัวอยาง : หนังสือท่ีมีกลุมบุคคลหรือนิติบุคคลเปนท้ังผูแตงและสํานักพิมพ 
 

      สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย.  (2541).  หนังสือ 
              ท่ีระลึกก่ึงศตวรรษ.  กรุงเทพฯ:  ผูแตง. 
     American Psychiatric Association.  (1994).  Diagnostic and Statistical Manual  
           of Mental Disorders (4th ed.).  Washington, DC:  Author. 
 
 
 
 
ตัวอยาง : หนังสือแปล 
 

ช่ือผูพูด.  (ป, วันที่และเดือนที่ออกอากาศ).  ช่ือเร่ืองเฉพาะตอน.  ช่ือรายการ.   
                ช่ือเมือง:  สถานีที่ออกอากาศ. 



  ไซแมน, เซอรจิโอ.  (2544).  การตลาดอยางที่คุณไมเคยรูจัก.  แปลจาก  The End of 
            Marketing as We Know It โดย  วีระ สถิตยถาวร.  กรุงเทพฯ:  สยามศิลป  
    พร้ินท แอนท แพ็ค. 
  Kireev, Vernon.  (1991).  Physical Chemistry.  Translated by G. Peck and F.  
    Leib.  (2nd ed.).  Moscow:  Mir. 
 

ตัวอยาง : หนังสือแปล (ไมรูชื่อผูแตงและชื่อเร่ืองในภาษาเดิม) 
 

  ดุษณี  ศรีบุตร.  (ผูแปล).  (2544).  กลับสูชนบทรวมเรื่องสั้นจากมาเลเซีย.   
    กรุงเทพฯ:  ดวงกมล. 
  Jiliang Yang.  (Trans.).  (1995).  A Guide to China’s Tax and Business Laws.   
    Hong Kong: Ft Law & Tax Asia Pacific. 
 

ตัวอยาง : หนังสือฉบับปรับปรุง (Revised edition) 
 

  แมนมาส ชวลิต.  (2543).  คูมือบรรณารักษ  (พิมพคร้ังที่ 3 ฉบับปรับปรุงแกไข).   
    กรุงเทพฯ:  บรรณกิจ. 
  Turban, Efraim and Loomba, N. Paul.  (Eds.).  (1990).  Cases and Readings in  
    Management Science (Rev. ed.).  Plano, TX: Business Publications. 
 

ตัวอยาง : หนังสือท่ีมีหลายเลมจบ/ปพิมพมากกวา 1ป 
 

  อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย.  (เลม 1-5).  (2505-2521).  กรุงเทพฯ:  ราชบัณฑิตย 
    สถาน. 
  Koch, S.  (Ed.).  (1959-1963).  Psychology: A Study of Science  (Vols.1-6).   
    New York: McGraw-Hill. 
 

ตัวอยาง : หนังสือประเภทสารานุกรม/พจนานุกรม 
 

  สมร  นิติทัณฑประกาศ.  (2531).  สารานุกรมประเทศทั่วโลก (เลม 1-4).   
    กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
  Sadie, S.  (Ed.).  (1980).  The New Grove  Dictionary of Music and Musicians  
    (6th ed., Vols. 1-20).  London: Macmillan.  
ตัวอยาง : แผนพับ (Brochure) 
 



  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  (ม.ป.ป.).  ลงทุนในตลาดหลักทรัพย  
        (แผนพับ).  กรุงเทพฯ:  ผูแตง. 
  Research and Training Center on Independent Living.  (1993).  Guidelines  
         Reporting and Writing About People with Disabilities (4th ed.).   
         (Brochure).  Lawrence, KS: Author. 
 

ตัวอยาง : วิทยานิพนธ (Thesis or dissertation) 
 

  วลัยรัตน  แดงศิริ.  (2545).  การเปดรับการจดจําและความคิดเห็นของผูโดยสารรถ 
              ประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอโฆษณารอบคันรถโดยสายประจํา
        ทางปรับอากาศ.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร.
         กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
  Ousa Suksai.  (2002).  Media and Thai Civil Society : Case Studies of Television  
                        Production Companies Watchdog and ITV.  Ph.D.  Canberra : The  
        University of Canberra. 
 
 

ตัวอยาง : บทความ/เร่ืองบทหนึ่ง จากหนังสือรวมเร่ือง 
 

     ทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา.  (2544).  “เราที่สองรองภูมินทรนามปนเกลา.”  ใน  
         ปญญา  นิตยสุวรรณ.  (บรรณาธิการ).  สดุดีบุคคลสําคัญ เลม 7 (หนา 20- 
         25).  กรุงเทพฯ:  สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ  สํานักเลขาธิการ 
         นายกรัฐมนตรี. 
     Bjork, R.A.  (1989).  “Retrieval  Inhibition as an Adaptive Mechanism in Human  
         Memory.”  In H.L. Roediger ll and F.I.M. Craik  (Eds.).  Varieties of  
         Memory & Consciousness (pp.309-330).  Hillsdale,  NJ: Erlbaum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง : บทความจากสารานุกรม (Encyclopedia articles) 
 



    ธิติมา  พิทักษไพรวัน.  (2523).  “สงครามโลกครั้งที่ 1: บทบาทของประเทศไทย.”   
       ใน คณะกรรมการฉลองวันพระบรมราชสมภพ 8 รอบและ 100 ป ของพระ 
         บาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว.  สารานุกรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ 
         เกลาเจาอยูหัว (เลม 2, หนา 129-145).  กรุงเทพฯ: หอวชิราวุธานุสรณ. 
    “Mythology.”  (1992).  In Compton’s Encyclopedia and Fact Index  
          (Vol.15, pp.697-704).  Chicago : Compton’s Learning Company. 
 

ตัวอยาง : รายงานการวิจัย (Technical and Research Reports) 
 

     นิตยา  วงศภินันทวัฒนา และ อังสนา  อัชชะกุลวิสุทธ.  (2543).  การยอมรับ 
        พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขต 

          กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รายงานการวิจัย).  กรุงเทพฯ:  คณะ 
        พาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
    Mead, J.V.  (1992).  Looking at Old Photographs : Investigating the Teacher  
   Tales that Notice Teachers Bring with Them (Report No. NCRYL-RR- 
         92-4).  East Lansing, MT: National Center for Research on Teacher Learning. 
    

ตัวอยาง : รายงานการประชมุวิชาการ (Proceedings) 
 

 สุขภาพจิตดดีวยอีควิ.  (2544).  รายงานการประชุมวิชาการสุขภาพจิต ป 2543.   
           กรุงเทพฯ:  กรมสุขภาพจิต. 
 Practical Experiences on Inflation Targeting.  (2002).  Proceeding of an  
          International  Conference.  Bangkok: Bank of Thailand. 
 

ตัวอยาง : โสตทัศนวัสดุ 
 

 พุฒิพงษ  นาคะนัท.  (2542).  การเขียน Game บนวินโดวสดวย Visual Basic.   
    (ซีดี-รอม).  กรุงเทพฯ:  ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
 Costa, P.T.,Jr. (Speaker).  (1988).  Personality, Continuity, and Changes of  
    Adult Life (Cassette Recording).  Washington, DC:  American  
    Psychological  Association. 
 

ตัวอยาง : รายการวิทยุ/โทรทัศน 
 



  สุทธิพงศ  สุทธิพิทักษกุล.  (2542, 4 กันยายน).  โฆษณาออนไลน.  รายการรูไว 
       เร่ืองไอที.  กรุงเทพฯ:  สถานีวิทยุโทรทัศนชอง 9 อ.ส.ม.ท. 
  Restas, R.M.  (1989, October 12).  Depression and Mood.  The Mind.  New  
       York:  WNET. 

 3.3  การเขียนรายการบรรณานุกรม: บทความจากวารสาร (Periodicals) 
 รูปแบบการเขียนนี้รวมถึงสิ่งพิมพประเภทที่จัดพิมพอยางตอเนื่อง เชน นิตยสาร 
จดหมายขาว หนงัสือพิมพ ฯลฯ 
 
 
  
 

ตัวอยาง : บทความจากวารสาร 
 

  ลอม  เพ็งแกว.  (2541, ตุลาคม).  “คนคํา เคนความ.”  ศิลปวัฒนธรรม, 19,10.  
        หนา 108-110.  
  Morgan, Eric Lease.  (1999, September).  “Marketing Through Usability.”   
    Computers in Libraries, 12,9.  pp.52-56. 
 

ตัวอยาง : บทความจากนิตยสาร 
 

 วันวิสาข  ชูชนม.  (2547, ตุลาคม).   “สุขภาพคนไทยกับราคาชีวิต 30 บาท.”   
    ใกลหมอ, 26, 9.  หนา 46-47. 

  “Meet the Parents.”  (2001, November).  People, 56.  p.21. 
 

ตัวอยาง : บทความจากหนังสือพิมพ 
 

  ธงชัย  สันติวงษ.  (2542, 27 มกราคม).  “มิติแขงขันการตลาดยุคเศรษฐกิจหดตัว.”   
       กรุงเทพธุรกิจ.  หนา 5.   
  “New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure.”  (1993, July  
    15).  The Washington Post.  p. A12. 
 

 3.4 การเขียนรายการบรรณานุกรม: สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic 
sources) 

ช่ือผูเขียน.  (ป, วันที่และเดือน).  “ช่ือบทความ.”  ชื่อวารสาร,  ปท่ี,  ฉบับท่ี.   
                   เลขหนาของบทความ. 



  3.4.1 สารสนเทศจากอินเทอรเน็ต (Internet and online sources) ไดแก เอกสาร 
บทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพออนไลน ฐานขอมูลออนไลนตางๆใชรูปแบบ ดังนี้ 
 

 
 
 
 

ตัวอยาง : เอกสาร 
 

  ดรุณี  เอ็ดเวิรด.  (2545).  สูโลกมุมใหม..ทางวิทยาศาสตร: อาหารที่เราบริโภคกัน 
       อยูทุกวันปลอดภัยจริงหรือ.  สืบคนเมื่อ 30 มกราคม 2546, 
    จาก http://wetlab.virtualave.net/webboard/01164.html 
  Stanley, Morgan.  (1996).  Technology: Internet/Newmedia.  Retrieved  
    December 12, 1996, from http://www.ms.com 
  Gender and Society.  (n.d.).  Retrieved November 9, 2001, 
    from htt://www.trinity.edu/~makerl/gender.html 

     Nielsen, M.E.  (n.d.).  Notable People in Psychology of Religion.  Retrieved  
    August 3, 2001, from htt://www.psywww.com/psyrelig/psyrelpr.htm 
  1) กรณีเปนเอกสารจากเว็บไซตของสถาบันการศึกษา ใหระบุวาสืบคน 
จากสถาบันการศึกษาชื่อใด พรอมที่อยูบนอินเทอรเน็ต 
 

ตัวอยาง 
 

  อัศวิน  เนตรโพธิ์แกว.  (2545, 23 สิงหาคม).  บอลลีวูดบุกอุษาคเนย. 
    สืบคนเมื่อ 20 ธันวาคม 2545, จาก เว็บไซต บัณฑิตวิทยาลัย 
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย http://www.dpu.ac.th/research/asawin/7.htm 

 Degelman, D. and Harris, M.L  (2000).  APA Style Essentials.  Retrieved  
   December 25 2002,  from Vanguard University, Department of  

  Psychology web site   
  http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/index.cfm?doc_id=796 

 

  2) กรณีเปนบทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพออนไลน  ใหระบุวัน 
เดือนปของหนังสือพิมพ ตัวเลขปที่และฉบับที่ของวารสาร พรอมระบุช่ือวารสารหรือหนังสือพิมพ 

ช่ือผูเขียน.  (ป, วันที่และเดือนที่เผยแพรเอกสาร).  ช่ือเร่ือง.  สืบคนเมื่อ (ระบุวนัเดือนป),  
      จาก ระบุท่ีอยูท่ีใชสืบคนบนอินเทอรเน็ต 



 

  3) กรณีเปนสาระสังเขป ใหระบุคําวา “สาระสังเขป หรือ Abstract”  
แลวแตกรณีไวภายในเครื่องหมายวงเล็บตอจากชื่อเร่ือง 

 

ตัวอยาง : บทความจากวารสารออนไลน 
 

  สุวร  กาญจมยูร.  (2545, กันยายน-ตุลาคม).  วิธีคิดแกโจทยปญหา.  วารสารการ 
    ศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี.  สืบคนเมื่อ 20 กุมภาพันธ  
    2546, จาก http://www.ipst.ac.th/magazine 
  White, Elizabeth A., Wepner, Shelley B., and WetZel, Donna A.  (2003,  
    February).  Accessible education Through Assistive Technology.  T.H.E.  
    Journal, 30,7,  Retrieved February 21, 2003,   
    from http:www.thejournal.com/magazine/vault/A4321.cfm 
 

ตัวอยาง : สาระสังเขปบทความวารสารออนไลน 
 

  Fredrickson, Brabara L.  (2000, March 7).  Cultivating Positive Emotions to  
    Optimize Health and Well-Being.  (Abstract).  Prevention & Treatment, 3,  
    Retrieved December 21, 2001, 
    from http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html 
 

ตัวอยาง : บทความจากหนังสือพิมพออนไลน 
 

  ธุรกิจคาปลีกแขงขันเดือด: สหรัฐ VS อังกฤษเขากระแสควบรวมกจิการ. (2546,  
    23-25 มกราคม).  ฐานเศรษฐกิจ.  สืบคนเมื่อ 8 กุมภาพนัธ 2546, 
    จาก http://www.thannews.th.com/than2000/1768/t207.htm 
            Hilts, P.J.  (1999, February 16).  In Forecasting Their Emotions, Most People  
    Flunk Out.  New York Times.  Retrieved November 21, 2001, 
    from http://www.nytimes.com. 
 
 
 

  3.4.2 สารสนเทศจากฐานขอมูลซีดีรอม (CD-ROM databases) ใชรูปแบบ ดังนี ้
 

ช่ือผูเขียน.  (ป, วันที่และเดือนของเอกสาร).  ช่ือเร่ือง.  สืบคนเมื่อ,   
                 จาก ระบุชื่อฐานขอมูล. 



 
 
 
ตัวอยาง : บทความจากฐานขอมูลซีดีรอม 
 

  Hien, D. and Honeyman, T.  (2000).  A Closer Look at the Drug Abuse  
    Menternal Aggression Link.  Journal of Interpersonal Violence, 15,  
    pp.503-522. Retrieved January 29, 2003, from ProQuest database. 
 

ตัวอยาง : สาระสังเขปของบทความจากฐานขอมูลซีดีรอม 
 

  Fournier, M., de Ridder, D., and Bensing, J.  (1999).  Optimism and  
    Adaptation to Multiple Sclerosis: What Does Optimism Mean? (Abstract).   
    Journal of Behavioral Medicine, 22, pp.303-326. Retrieved October 23,  
    2000, from PsycINFO database. 
 

ตัวอยาง : สาระสังเขปงานวิจัยจากฐานขอมูลซีดีรอม 
 

  กมลวรรณ รัตนอําไพ,  (2534).  การสื่อสารขอมูลโดยวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ของหนวย 
    งานธุรกิจ. สืบคนเมื่อ 31 มกราคม 2546, จาก ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 
    

  3.5 การเขียนรายการบรรณานุกรม: สารสนเทศจากเอกสารทางดานกฎหมาย (Legal 
Materials) กรณีเปนหนังสือหรือบทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพ ใหใชการเขยีนอางอิง
เหมือนที่กลาวมาขางตน 
 

 กฎหมายที่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ใหระบุตามรูปแบบดังนี ้
   
 
  
 
 
ตัวอยาง  
 

  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533.  (2534, 15 สิงหาคม).  ราชกิจจานุเบกษา. 

ช่ือกฎหมาย.  (ป, วันทีแ่ละเดือน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลมที่, ตอนที่.  
                   เลขหนาที่ตีพิมพ.                                                                     



      เลมที่ 108, ตอนที่ 150.  หนา 8308. 
 

 3.6 การเรียงลําดับรายการบรรณานุกรม 
  รายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ผูเขียนไดใชศึกษาคนควา ให
จัดแยกเปนบรรณานุกรมภาษาไทย เรียงไวกอนบรรณานุกรมภาษาตางประเทศ ในรายการ
บรรณานุกรมแตละภาษาใหจัดเรียงแยกตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก หนังสือ 
บทความ  วิทยานิพนธ  ฯลฯ  โดยจัดเรียงบรรณานุกรมตามลําดับอักษรของคําที่ขึ้นตนใน
บรรณานุกรมแตละรายการ ซ่ึงคํานั้นอาจเปน ช่ือผูแตง ช่ือสกุลของผูแตง หรือช่ือเร่ือง โดย
ภาษาไทยใหจัดเรียงตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สวนภาษาตางประเทศใหจัดเรียง
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         2.1//(ช่ือตาราง)…………….……………………………………………………….… 12 
         3.1//(ช่ือตาราง)…….……………………………………………………………….… 14 
         3.2.//(ช่ือตาราง)………………………………………………………………………. 15 
         3.3//(ช่ือตาราง)………………… ………………………..………………………….. 17 
         3.4//(ช่ือตาราง)…… …………………………………………………………………. 20 
         3.5//(ช่ือตาราง)… ……………………………………….…………………………… 22 
หมายเหตุ  กรณีที่ช่ือตารางยาวเกิน 1 บรรทัด ใหพิมพขอความบรรทัดแรกถึงกึ่งกลางหนา 

    กระดาษ แลวใหตัดขอความที่เหลือลงบรรทัดใหม  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิมพสารบัญตาราง 



 

 

 

 

สารบัญภาพ 
<เวน 1 บรรทัด> 

ภาพที ่ หนา 
////////1.1//(ช่ือภาพ)…………………………………………………………………………. 3 
         2.2//(ช่ือภาพ)……………………………………………………………………….… 5 
         3.1//(ช่ือภาพ)……………………………………………………………………….… 7 
         3.2//(ช่ือภาพ)……………………………………………………………………….… 8 
         3.3//(ช่ือภาพ)…… ………………………………………………………………….... 9 
         3.4//(ช่ือภาพ)…… …………………………………………………………………... 11 
         3.5.//(ช่ือภาพ)………… ……………………………………………………………... 13 
         3.6.//(ช่ือภาพ)…… …………………………………………………………………... 14 
หมายเหตุ  กรณีที่ช่ือภาพยาวเกิน 1 บรรทัด ใหพมิพขอความบรรทัดแรกถึงกึ่งกลางหนา 

    กระดาษ แลวใหตัดขอความที่เหลือลงบรรทัดใหม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิมพสารบัญภาพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตั้งขอบกระดาษพิมพบทที่ 
2.0 นิ้ว หรือ 5.08 ซ.ม. 

1.5
 นิ้ว

 หรื
อ 3

.81
 ซ.

ม. 1 นิ้ว  หรือ  2.54 ซ.ม. 



1 นิ้ว หรือ 2.54 ซ.ม. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตั้งขอบกระดาษพิมพเนื้อหา 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 ซ.ม. 

1.5
 นิ้ว

 หรื
อ 3

.81
 ซ.

ม. 1 นิ้ว  หรือ  2.54 ซ.ม. 



 

 

1 นิ้ว หรือ 2.54 ซ.ม. 
(ขนาดตัวอักษร 20 พอยตตัวหนา) 

บทที่ 
บทนํา 

<เวน 1 บรรทัด> 
1.1//หัวขอใหญ (ขนาดตัวอักษร  16 พอยตตัวหนา) 
         (ใหเวนยอหนา 1.8 เซนติเมตร)………………………… ……………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
        1.1.1//หวัขอรองลําดับที่ 1…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
        1.1.2//หวัขอรองลําดับที่ 1……………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
                   1.1.2.1//หวัขอรองลําดับที่ 2……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
                   1..1.2.1//หวัขอรองลําดับที่ 2…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
<เวน 1 บรรทัด เมื่อขึ้นหวัขอใหญ> 
1.2//หัวขอใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิมพช่ือบทและหวัขอ



 
ตารางที่ 3.1  สัดสวนเงนิใหสินเชื่อตอเงินฝากของธนาคารพาณิชยชวงกอนและหลังการใช 

               นโยบายสินเชื่อเพือ่การเกษตร  
                               (หนวย:รอยละ) 

 2510 25181/ 2524 25302/ 2534 
กรุงเทพมหานคร 
สวนภูมภิาค 

- ภาคกลาง 
- ภาคเหนือ 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ภาคใต 

91.1 
43.3 
39.9 
43.6 
42.6 
46.7 

111.1 
48.5 
45.9 
52.5 
48.7 
47.7 

115.3 
69.1 
65.7 
74.7 
68.8 
68.3 

99.1 
69.6 
62.4 
74.6 
77.0 
68.7 

110.4 
84.9 
78.4 
89.4 
88.5 
89.0 

รวมทั้งประเทศ 78.9 90.7 98.8 90.0 102.8 
 

หมายเหต:ุ 1/  เร่ิมนโยบายสนิเชื่อเพื่อการเกษตร 
     2/  เปลี่ยนแปลงนโยบายสินเชื่อเพื่อการเกษตรเปนสินเชือ่สูชนบท 
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิมพตาราง 



 
 

ภาพที่ 2.1//แสดงสัดสวนจํานวนนักเรียนสายอาชีวศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
                  ระหวางอาชีวศึกษาของรัฐและของเอกชน ปการศึกษา 2536-2545 

< เวน 1 บรรทัด> 
ที่มา://กลุมงานสถิติเพื่อการปฏิรูปการศึกษา สํานักวจิัยและพัฒนาการศึกษา  
          สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ
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การพิมพภาพ 
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ประวัติการศกึษา (ควรระบุวฒุิปริญญาตรีขึ้นไป พรอมสถานศึกษา และปที่สําเร็จการศึกษา) 
     ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะที่สําคัญ (ถามี) 
     …………………………………………………………. 
     …………………………………………………………. 
     …………………………………………………………. 
    

 

การพิมพประวัติผูเขียน 


