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คําชี้แจงประกอบการใชคูมือและ Templateในการพิมพวิทยานิพนธ 
   
        บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานการพิมพวิทยานิพนธ  ตรวจรูปแบบการ
พิมพ(Format) รูปแบบการอางอิงเอกสาร(Style)ในเนื้อหาวิทยานิพนธ  การกําหนดลักษณะของวทิยานิพนธฉบับ
สมบูรณ ทีน่ิสิตจะตองนําสงบัณฑิตวิทยาลัย  รวมทั้งการเผยแพรวิทยานพินธ    ทัง้นี้ตามระเบยีบจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2542   ขอ 27.1.5, ขอ 27.2.5  ซึ่งกําหนดไววา “เมื่อนิสิตทํา
วิทยานิพนธเสร็จแลว ใหนิสิตสงวิทยานิพนธที่ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตอบัณฑิต
วิทยาลัย  เพ่ือตรวจรูปแบบกอนยืน่คําขอนดัสอบวิทยานิพนธอยางนอย 1 สัปดาห……” ขอ 28.1  กําหนดไววา 

“รูปแบบของวิทยานิพนธ ใหเปนไปตาม คูมอืการเสนอวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย”  และ ขอ 28.2  กําหนดไววา 

“นิสิตจะตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  ตามจํานวนและลักษณะที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด”  

                  ดังนัน้กอนจัดพิมพวิทยานิพนธ ขอใหนิสติอานรายละเอียดในคูมือฉบบันีใ้หเขาใจและจดัพิมพตามแบบที่
กําหนดไว และโปรดอยาใชวิทยานิพนธรุนกอนๆ เปนคูมือในการพิมพ เพราะอาจมีขอผิดพลาดในการพิมพและรูปแบบ
การพิมพบางอยางไดเปลีย่นแปลงไปแลว    

        เม่ือจัดพิมพตนฉบับเรียบรอยและพรอมที่จะทําการสอบแลว นิสิตจะตองนําสําเนาวิทยานิพนธ  1 เลม ที่มี
รายละเอียดครบถวนทุกหนา พรอมดวยบันทึกจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่เห็นชอบใหนิสิตทําการสอบ ไปสงที่
งานมาตรฐานการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย เพ่ือตรวจรูปแบบการพิมพและการอางอิงเอกสาร     ทัง้นี้จะตองยืน่กอนวัน
นัดสอบไมนอยกวา 1 สัปดาห   (วันนัดสอบ ตองนัดลวงหนากอนวนัสอบไมนอยกวา  2  สัปดาห) 
 

การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ    

 เมื่อนิสิตผานการสอบวิทยานพินธและปรับแกไขเนื้อหาตามมติของคณะกรรมการสอบฯ รวมทั้งแกไข
รูปแบบการพิมพ และจัดพิมพฉบับสมบูรณเสร็จเรียบรอยแลว  นิสิตจะตองนําวิทยานพินธฉบับสมบูรณ สงที่งาน
มาตรฐานการศกึษา บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันสุดทายของการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามที่กําหนดในปฏิทนิ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัย( จท 90)  โดย ดําเนนิการตอไปนี้ 

    1.  สงวิทยานพินธฉบับสมบรูณจํานวน 4 ชดุ(ไมตองทําปกเย็บเลม)    สําหรับหนาอนุมัติทัง้ 4 ชุดจะตอง
เปนตนฉบับที่มรีายมือช่ือจริงของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทานที่เขาดําเนนิการสอบ และรายมอืช่ือจริงของ
คณบดขีองคณะ/หรือผูอํานวยการวทิยาลัยที่นสิิตเขาศึกษา (ไมใชฉบับถายสําเนา  บัณฑิตวิทยาลัยไมอนุญาตใหแกไขหนา
อนุมัติดวยการลบคําผดิแลวพิมพทับ หรือพิมพขอความทีผ่ิดแลวตัดปะทับขอความเดมิโดยเด็ดขาด)    ดังนัน้กอน เสนอ
ใหคณะกรรมการสอบ/คณบด/ีผูอํานวยการลงนาม  นสิิตตองตรวจสอบรูปแบบการพิมพ ช่ือหัวขอวิทยานิพนธ ตัวสะกด 
การนัต คําศัพท ตําแหนงทางวิชาการของคณะกรรรมการสอบและคณบด/ีผูอํานวยการใหถูกตอง มฉิะนัน้นิสิตจะตอง
เสียเวลา นําหนาอนุมัติกลับไปดําเนนิการใหมอีกครั้ง 
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       นิสิตจะตองดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในวนัสุดทายของการสงวิทยานพินธฉบับสมบูรณ ตามที่    
               กําหนดในปฏิทนิการศึกษา ของมหาวิทยาลัย (จท. 90)   มิฉะนัน้จะไมสําเร็จการศึกษา 

      2. แปลง file ขอมูลวิทยานพินธฉบับสมบรูณทั้งฉบับ ใหเปน file pdf (รวมเปน file เดียว) เสร็จแลวเขียน
(Write)ลงบนแผนบันทึกขอมูลชนิด ซีดี-รอม(CD-ROM) จํานวน 1 แผน  เขียน  ชือ่/รหัสนิสิต/สาขาวิชาและป
การศึกษา  บนแผนซีด ี

       3. สําเนาบทคัดยอวิทยานพินธภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยางละ 3 ชุด สาํเนาหนาอนุมัติ 1 ชุด และ
เอกสารทัง้หมดทีน่ิสิตไดรับพรอมดวยตนฉบับวิทยานิพนธที่ยืน่ตรวจรูปแบบการพิมพ   
 

 
 
การใชTemplate ในการพิมพวิทยานิพนธ 

                     เพ่ืออํานวยความสะดวกใหนิสิตจัดพิมพวิทยานิพนธไดถูกตอง ตามรูปแบบมาตรฐานและขอกําหนด
ตางๆ ที่กําหนดไวในคูมือการพิมพวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดจัดทํา Template หรือ แฟมขอมูลตนแบบในการ
พิมพวิทยานิพนธ  ซึ่งมีทั้งหมด 31 แฟมขอมูล  พรอมดวย คูมือการใช Template ในการพิมพวิทยานิพนธ      ซึง่จะ
ชวยลดขอผิดพลาดในการพิมพ ประหยัดเวลา คาใชจาย และสะดวกในการตรวจแกไข   คําอธบิายวิธีใช Template 
และรายละเอยีดตาง ๆ ปรากฏอยูในคูมือดงักลาวนี้แลว 

หมายเหต ุ
                      1.  แฟมขอมูลตนแบบหรือ Template ในการพิมพวิทยานิพนธทั้ง 31 แฟมขอมูล บนัทกึอยูในรูปของ 
Zip file  ชื่อ    Template วิทยานิพนธ.exe 

                    2. แฟมขอมูลตนแบบสําหรับพิมพขอมูลทางบรรณานุกรมวิทยานิพนธ  บันทึกอยูในแฟมชื่อ  
Templateทางบรรณานุกรมฯ(CU).exe 

   3.   คูมือการพิมพวิทยานิพนธ  คูมือการใช Template ในการพิมพวิทยานิพนธ  และคูมือการพิมพขอมูล
ทางบรรณานุกรมวิทยานิพนธ  บนัทึกอยูในรูปของ Zip file ชื่อ    คูมือฯ วิทยานิพนธ.exe 

                      4.  แฟมขอมูลทั้ง3 รายการขางตนบนัทึกอยูในแผนบันทึกขอมูล(Diskette) ขนาด  3.5 นิว้  จํานวน 1 
แผน  นิสิตบัณฑิตศึกษา ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สามารถนําแผนบนัทึกขอมูลขนาด เดียวกันทีย่ังไมไดใชงาน 
ไปขอทําสําเนาไดที ่ งานมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  หรือ  Download ขอมูลทั้งหมดจากInternetไดที่
Websiteชื่อ  http://www.grad.chula.ac.th    

 5.   การนําแผนบันทึกขอมลูในขอ 4 ไปใชงาน ใหเรียกที ่ Shortcut   ชื่อ  My Computer ที่หนาจอ
คอมพิวเตอรแลวดับเบิลคลิกที่ไดรฟ A จะปรากฏชื่อแฟมขอมูลทัง้ 3 รายการ แลวเลือกแฟมขอมูลที่ตองการหรือไปที่
เมน ูStart  แลวเลือกคําสั่ง Run  ดังรูปที ่1      จากนัน้ใหเลือก Browse ไปที ่3.5 Floppy(A) แลวเลือกแฟม ขอมูลที่
ตองการจากนัน้คลิกปุม OK   จะปรากฏแฟมขอมูลทัง้3 แฟม (ตัวอยาง ดังรูปที่ 2) 
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                       (รูปที่ 1)                                                                                         รูปที่ 2) 

                           จากนั้นโปรแกรมจะปรากฏกรอบเกี่ยวกบัการลงทะเบยีน   ถึงตอนนี้ใหกดปุม Esc หรือ คลิก OK 

 
 
 
 
 
ก็จะปรากฏกรอบขึน้มาบอกวาจะให unzip ไฟลทั้งหมดใน Template วิทยานิพนธไปไวที่ไหน   ในทีน่ี้ไดกําหนด
เร่ิมตนใหไวที่ C:\Program Files\ Microsoft Office\Templates\Thesis    ถาไมตองการเปลี่ยนแปลงก็ใหคลิกที่ปุม 
Unzip ชุดไฟลทั้งหมดก็จะถูกจัดเก็บไวใน Path ตามที่ปรากฏ    หลังจาก Unzip เรียบรอยแลวใหเลือก OK แลว ปด
โปรแกรม ก็เปนอนัวาเสร็จสิน้การติดต้ังและพรอมใชงาน 

 
      6. หากมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกบั การ
ใชแฟมขอมูลดังกลาว โปรดติดตอสอบถามได 

ที่หนวยมาตรฐานวิทยานิพนธและเผยแพร 
งานมาตรฐานการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย โทร. 
0-2218-3529  หรือ E-Mail Address  : 
grad@chula.ac.th 
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การใช Template ในการพิมพวิทยานิพนธ 
 

 การจัดทํา Template ในการพิมพวิทยานิพนธ  มีวัตถปุระสงคเพื่อใหนิสิตบัณฑิตศึกษาสามารถใชเปน
ตนแบบในการพิมพวิทยานิพนธ  ซึ่งจะชวยลดขอผิดพลาดในการพิมพ  ประหยัดเวลา ทั้งของนิสิต  อาจารย และ
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยในการตรวจรูปแบบการพิมพ 
 

นิสิตบัณฑิตศึกษา สามารถขอทําสําเนาแฟมขอมูลวิทยานิพนธ 
            ไดจากภาควิชาที่สังกัด,จากบัณฑิตวิทยาลัย หรือ Download ไดจาก 
                                             www.grad.chula.ac.th 

นิสิตควรทําความเขาใจในขัน้ตอนการพิมพวิทยานิพนธ 
จากคูมือการพิมพวิทยานิพนธอยางถองแทเสียกอน 

 

1.1  ลักษณะของแฟมขอมูล 

ลักษณะของแฟมขอมูลประกอบดวย   

1)   แฟมขอมูลคูมือวิทยานิพนธ (thesis.doc)  คือ คูมือการพิมพวิทยานิพนธ  เพ่ือใชประกอบในการพิมพ
วิทยานิพนธ   ตามมาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําหนด  

2)    แฟมขอมูล template   คือ  template  ที่จัดทําขึ้นเพื่อเปนตนแบบใหนิสิตพิมพวิทยานิพนธไดอยาง
ถูกตอง  ซ่ึงประกอบดวย  31 แฟมขอมูล  ตามสวนประกอบของวิทยานิพนธ   ดังนี้  

 

ช่ือ template                               รายการ 
1. ปกภาษาไทย.dot* 
2. ปกภาษาไทย(สห).dot* 
3. ปกภาษาอังกฤษ.dot* 
4. ปกภาษาอังกฤษ(สห).dot* 
5. ปกภาษาอังกฤษปรญิญาเอก.dot* 
6. ปกภาษาอังกฤษปริญญาเอก(สห).dot* 
7. ปกภาษาฝรั่งเศส.dot* 
8.    ปกภาษาเยอรมัน.dot* 
9.    อนุมัติภาษาไทย.dot* 

หนาปกระดับปริญญามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 
    หนาปกระดบัปริญญามหาบัณฑิต(ภาษาไทยสหสาขา) 
    หนาปกระดบัปริญญามหาบัณฑิต (ภาษาองักฤษ) 
    หนาปกระดบัปริญญามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสหสาขา) 
    หนาปกระดบัปริญญาดุษฎีบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษ) 
หนาปกระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสหสาขา) 

    หนาปกระดบัปริญญามหาบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) 
    หนาปกระดบัปริญญามหาบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) 
    หนาอนมุัติ (ภาษาไทย) 
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ช่ือ template                              รายการ 

10.    อนุมัติภาษาไทย(สห).dot*  
11.    อนุมัติภาษาไทยปริญญาเอก(สห)..dot*   
12.    อนุมัติภาษาอังกฤษปริญญาเอก(สห).dot*  
13.    อนุมัติภาษาอังกฤษ.dot* 
14.    อนุมัติภาษาอังกฤษปริญญาเอก.dot* 
15.    อนุมัติภาษาอังกฤษ(สห).dot*       
16.    อนุมัติภาษาฝรั่งเศส.dot*     
17.    อนุมัติภาษาเยอรมัน.dot*         
18.    บทคัดยอวิทยานิพนธ.dot**       
19.    บทคัดยอวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ.dot**   
20.    กิตติกรรมประกาศ.dot**     
21.    เนื้อหาวิทยานิพนธ.dot** 
22.    แบบฟอรมเนือ้หา.dot***     
23.    สารบัญ.dot***  
24.    สารบัญตาราง.dot***   
25.    สารบัญภาพ.dot***  
26.    รายการอางอิง 1.dot* 
27.    รายการอางอิง 2.dot* 
28.    รายการอางอิง 3.dot* 
29.    รายการอางอิง 4.dot* 
30.    ภาคผนวก.dot**  
31.    ประวัติผูเขียนวทิยานิพนธ.dot**
                                         

   หนาอนุมัติ (ภาษาไทยสหสาขา) 
     หนาอนุมัติ(ภาษาไทยปริญญาเอกสหสาขา) 

   หนาอนุมัต(ิภาษาอังกฤษปริญญาเอกสหสาขา) 
   หนาอนุมัติ (ภาษาอังกฤษ) 
   หนาอนุมัต(ิภาษาอังกฤษปริญญาเอก) 
   หนาอนุมัติ (ภาษาอังกฤษสหสาขา) 
   หนาอนุมัติ (ภาษาฝรั่งเศส) 
   หนาอนุมัติ (ภาษาเยออรมัน) 
   บทคัดยอวทิยานิพนธ (ภาษาไทย) 
   บทคัดยอวทิยานิพนธ (ภาษาอังกฤษ) 
   กิตติกรรมประกาศ 
   เนือ้หาวทิยานิพนธ 
   จัดเตรียมไวในการทําสารบัญ 
   สารบญั 
   สารบญัตาราง 
   สารบญัภาพ   
   รายการอางองิ (แบบที ่1) 
   รายการอางองิ (แบบที ่2) 
   รายการอางองิ (แบบที ่3) 
   รายการอางองิ (แบบที ่4) 
   ภาคผนวก 
   ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 
 

     แฟม template ที่ม ี *   หมายถึง   template ชนิดแบบฟอรม เปนแฟมทีส่รางขึ้นในลักษณะแบบฟอรม  ให
พิมพขอความเฉพาะในสวนทีต่องเติมเทานัน้ 

     แฟม  template ที่มี  **   หมายถึง   template  ปกติซึ่งสามารถพิมพไดอยางอิสระ 

     แฟม template ที่มี  *** หมายถึง  template  ที่จัดเตรียมไวในการทําสารบัญ  สารบัญภาพ และสารบัญ
ตาราง ซ่ึงสามารถจัดทําไดภายหลังจากพิมพสวนตางๆเสร็จเรียบรอยแลว 
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1.2  ข้ันตอนการใชแฟม template 

 

                        คลิกเลือก template  ที่ตองการใช                                  คลิกปุมเอกสาร     คลิกตกลง           

รูปรายช่ือ  template  ของวิทยานิพนธ 

 

 1.  Copy  แฟมขอมูลเหลานัน้ไวใน directory  template   ใน directory ยอย Winword ของ MS Office และ
ใหสราง folder   ชื่อ   thesis เพื่อสะดวกในการใชงาน 

     2.   เมื่อตองการเรียกใช template ใด   ใหคลิกที่เมนูแฟม เลือกคําสั่งสราง    จะปรากฏ dialog  box   ให
คลิกที่  thesis   จะปรากฏรายชื่อ template ทั้ง 31 แฟม    ใหคลิกชื่อ template ที่ตองการใช จากนั้นใหคลิกที่ปุม 
เอกสาร และคลิก  ตกลง   เวิรดจะเปด  document ใหมข้ึนมามีลักษณะตาม template ที่เรียกใช  ผูใชงานสามารถพิมพ
เนื้อหาตามลักษณะของ template แตละประเภท  ซ่ึงจะกลาวในลําดับตอไป โดยเมื่อพิมพขอความใด ๆ  ลงไปจะไมมี
ผลตอ template นั้นและสามารถเรียก template นั้น กลับมาใชไดอีก 

     3. เม่ือเสร็จการใชงาน template ใดๆ แลวใหจัดเก็บแฟมโดยตั้งชื่อเหมือนกับ template  นั้น  แตมี
นามสกุล  .doc  และใหจัดเก็บไวใน directory  หรือ  drive เดียวกนั ไมวาจะเก็บใน drive c ของฮารดดิสกหรือ เก็บใน
แผนดิสเก็ตต 
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1.3  การพิมพ template ชนิดแบบฟอรม 

        Template ชนิดแบบฟอรม จัดทําขึน้เพื่อใชกับลักษณะงานที่เปนแบบฟอรมโดยมีขอความและรูปแบบ
ตายตัว  และมขีอความบางสวนที่ผูใชงานตองเติม  ทั้งนี้เพือ่ความสะดวก   ความถูกตอง    และเพื่อเปนรูปแบบ
เดียวกันในการใชงาน  โดยที่ไมสามารถแกไขขอความสวนที่เปนแบบฟอรมได    ประกอบดวย  21 แฟม คือ 

ช่ือ template                                 รายการ 
1. ปกภาษาไทย.dot* 
2. ปกภาษาไทย(สห).dot* 
3. ปกภาษาอังกฤษ.dot* 
4. ปกภาษาอังกฤษ(สห).dot* 
5. ปกภาษาอังกฤษปริญญาเอก.dot* 
6. ปกภาษาอังกฤษปริญญาเอก(สห).dot* 
7. ปกภาษาฝรั่งเศส.dot* 
8.    ปกภาษาเยอรมัน.dot* 
9.    อนุมัติภาษาไทย.dot* 
10. อนุมัติภาษาไทย(สห).dot*  
11. อนุมัติภาษาไทยปริญญาเอก(สห)..dot*   
12. อนุมัติภาษาอังกฤษปริญญาเอก(สห).dot*  
13. อนุมัติภาษาอังกฤษ.dot* 
14. อนุมัติภาษาอังกฤษปริญญาเอก.dot* 
15. อนุมัติภาษาอังกฤษ(สห).dot*       
16. อนุมัติภาษาฝร่ังเศส.dot*     
17. อนุมัติภาษาเยอรมัน.dot*          
18. รายการอางอิง 1.dot* 
19. รายการอางอิง 2.dot* 
20. รายการอางอิง 3.dot* 
21. รายการอางอิง 4.dot* 

หนาปกระดับปริญญามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 
    หนาปกระดบัปริญญามหาบัณฑิต(ภาษาไทยสหสาขา) 
    หนาปกระดบัปริญญามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
    หนาปกระดบัปริญญามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสหสาขา) 
    หนาปกระดบัปริญญาดุษฎีบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษ) 
หนาปกระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสหสาขา) 

    หนาปกระดบัปริญญามหาบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) 
    หนาปกระดบัปริญญามหาบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) 
   หนาอนุมัติ  (ภาษาไทย) 
   หนาอนุมัติ (ภาษาไทยสหสาขา) 

     หนาอนุมัต(ิภาษาไทยปริญญาเอกสหสาขา) 
   หนาอนุมัติ(ภาษาอังกฤษปริญญาเอกสหสาขา) 
   หนาอนุมัติ (ภาษาอังกฤษ) 
   หนาอนุมัติ(ภาษาอังกฤษปริญญาเอก) 
   หนาอนุมัติ (ภาษาอังกฤษสหสาขา) 
   หนาอนุมัติ (ภาษาฝรั่งเศส) 
   หนาอนุมัติ (ภาษาเยออรมนั) 
   รายการอางองิ (แบบที ่1) 
   รายการอางองิ (แบบที ่2) 
   รายการอางองิ (แบบที ่3) 
   รายการอางองิ (แบบที ่4)  

 
วิธีการพิมพ 
เมื่อเปด template ชนิดแบบฟอรมขึ้นมาแลว  จะพบแถบสีเทาตามตําแหนงตางๆ  ซึง่มีขอความอธิบายวาตอง

เติมขอมูลลักษณะใดลงไป  การใสขอความลงไปทําไดโดยการเลื่อน cursor มา ณ  ตําแหนงนัน้  แลวคลิกใหเกิดแถบสี
ดํา  จงึจะสามารถพิมพขอความลงไปได  เมื่อตองการเลื่อนไปพิมพยังตําแหนงถัดไปสามารถทําไดโดยเลื่อน cursor 
หรือ  tab หรือ กดแปนลูกศร ข้ึน-ลง 
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   ตัวอยาง การพิมพหนาปกวิทยานิพนธระดบัปริญญามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 

 เปด  template  ชื่อ ปกวิทยานพินธภาษาไทย  จะปรากฏ  template  ที่มีลักษณะดังนี ้

สวนที ่ 1  เปนชื่อวทิยานิพนธ  คลิกที่ตําแหนงนี้ใหเปนแถบสีดํา และพิมพชื่อวิทยานิพนธภาษาไทย 

 
 
สวนที ่  2   เปนช่ือผูทําวิทยานิพนธ  คลิกเปนแถบดํา พิมพชือ่ผูทําวิทยานิพนธ 
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       สวนที ่ 3  คลิกเปนแถบดําและพิมพเฉพาะในสวนที่เปนแถบสีเทาเทานัน้ 

 

 

ตัวอยางการพิมพรายการอางอิง 
                  เมื่อเปด template  ชื่อ รายการอางอิง   จะปรากฏหลักเกณฑการลงรายการอางอิงแตละแบบ  คือ แบบนาม-
ป  แบบเชงิอรรถ และแบบตัวเลข  แตละประเภทแยกยอยเปนชนิดของเอกสารที่นํามาอาง เชน ประเภทของหนังสือ  
ประเภทวทิยานพินธ เปนตน      ผูใชงานสามารถพิมพรายการอางอิงตามแบบฟอรมที่ใหไว  และถามรีายการอางอิง
มากกวาที่จัดเตรียมไวให   ผูใชงานสามารถพิมพเพ่ิมเติมได    ดังตวัอยาง 

 
 

ใหคลิกในสวนที่เปนสีเทา พิมพตามหลักเกณฑที่ใหไว  เมื่อใชงานเสร็จแลว ใหลบประเภทของการอางอิงออก 
(ลบคําวา หนังสือ บทความในหนังสือ บทความในวาสรสารฯ ออก)  นําแหลงที่อางอิงมาจัดเรียงลําดับตามตัวอักษร 

(ถาอางอิงแบบนาม-ป  หรือแบบเชิงอรรถ)  หรือเรียงลําดับตัวเลข  (ถาอางอิงแบบตัวเลข) 
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ในกรณีที่เปนรายการอางอิงภาษาตางประเทศ ผูใชงานสามารถพิมพทับคําวา รายการอางอิง (ภาษาไทย) เปน

รายการอางอิงในภาษาตางประเทศได 

1.4  การพิมพ template ชนิดปกติ 
Template  ชนดิปกติ  จัดทําขึ้นเพือ่ใหสามารถพิมพขอความลงในเอกสาร  และใชคําสั่งตางๆ ของเวิรดไดอยาง

อิสระ     ประกอบดวย    6   แฟมขอมูล  ดังนี้ 

  ช่ือ template                                  รายการ 
 1.   บทคัดยอวิทยานิพนธ.dot**               บทคัดยอวิทยานิพนธ (ภาษาไทย) 
 2.   บทคัดยอวิทยานิพนธอังกฤษ.dot**                          บทคัดยอวิทยานิพนธ (ภาษาอังกฤษ) 
 3.   กิตติกรรมประกาศ.dot**                                  หนากิตติกรรมประกาศ 
 4.  เนื้อหาวิทยานิพนธ.dot**                  เนือ้หาวทิยานพินธ 
 5.  ภาคผนวก.dot**     ภาคผนวก 
 6.  ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ.dot**              ประวัติยอผูเขียนวิทยานิพนธ 

วิธีการพิมพ 
                 เมื่อเปด template ชนิดปกติข้ึนมานัน้  ผูใชงานสามารถพิมพเนื้อหาตาง ๆ โดยใชลักษณะการพิมพ (style)  ที่ได
จัดเตรียมไว    เชน heading  การยอหนา เปนตน  เปนตัวชวยในการพิมพงานได 

 ตัวอยางการพมิพบทคัดยอ 
                  เมื่อเปด  template  ชื่อบทคัดยอวิทยานิพนธ  ซึ่งเปนบทคัดยอวิทยานิพนธภาษาไทย   จะพบวามีขอความ
ในลักษณะแบบฟอรมใหเติมขอความอยูตอนบนและตอนทายของหนาบทคัดยอ   ซึ่งมีลักษณะการพิมพเหมือนกับ
การพิมพ template ชนิดแบบฟอรมดังกลาวมาแลว   สวนตอนกลางจะเปนสวนที่ตองพิมพเนื้อหาของบทคัดยอ  เมื่อ
ตองการพิมพใหคลิกที่ยอหนาที่ปรากฏขอความวา  เนื้อหา  จะ ปรากฏเปนแทบสีดํา ใหพิมพขอความที่ตองการได  
เม่ือพิมพขอความยอหนาเเรกเสร็จแลว  ตองการขึ้นยอหนาใหมใหกด <Enter>  โดยจะมีลักษณะ (style) การพิมพไว
ใหดวย  ซึ่งจะกลาวถึงวิธีการใชในลําดับตอไป 

 
 พิมพตามลักษณะ template แบบฟอรมในชองแถบสีเทา           พิมพไดอิสระตามที่เตรียมลักษณะการพิมพใหไว 
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ตัวอยาง การพิมพกิตติกรรมประกาศ เนื้อหาวิทยานิพนธ  ภาคผนวก  ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 

 ในการพิมพกิตติกรรมประกาศ  เนื้อหาวิทยานิพนธ  ภาคผนวก ประวัติผูวิจัย  ทําไดโดยเปด  template  แต
ละประเภทขึน้มาใช  ผูใชงานสามารถพิมพเนือ้หาไดโดยใช  style  เปนแนวทางในการพิมพ  โดยคลิกที่เมนูบาร  จะ
ปรากฏลักษณะของ  style  ดังนี ้
           

   จากรูปขางตน เปนลักษณะของ style  ที่ใชเปนแนวทางในการพิมพงาน   เชน  
      Normal, ปกติ              หมายถึง การชิดขอบซาย 

  Heading1, หัวขอใหญ  หมายถึง พิมพหัวขอใหญ 
                             Heading 2,หัวขอรอง       หมายถึง พิมพหัวขอรอง 
  ยอหนา 1   หมายถึง ยอหนา 1 นิ้ว 
  ยอหนา 2   หมายถึง ยอหนา 1.5  นิ้ว 
  ยอหนา 3   หมายถึง ยอหนา 2 นิ้ว  

 สําหรับการพิมพในสวนเนือ้หาวิทยานิพนธ  ไดจัดเตรียมหัวขอตาง ๆ ซ่ึงเปนสวนประกอบของแตละบท
ใหไวดวย  ถาไมมีการใชหัวขอใด  สามารถลบทิ้งได  

 ในกรณีที่เขียนวิทยานิพนธเปนภาษาตางประเทศ  สามารถพิมพภาษาตางประเทศทับหวัขอกิตติกรรม 
ประกาศ เนื้อหาวิทยานิพนธ  ภาคผนวก  และประวัติผูเขียนวิทยานิพนธไดและมีหลักการพิมพเชนเดียวกนั 
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   ตัวอยาง  การพิมพวิทยานิพนธ บทที ่1  ปรากฏหัวขอตาง ๆ  สามารถพิมพตามหัวขอที่จัดเตรียมไวได 

 
หมายเหต ุ  การพิมพตาม  style  เหลานี้มีสวนสัมพันธกบัการทําสารบัญ เนือ่งจากเมื่อพิมพเนือ้หาวทิยานิพนธเสร็จ         
  เรียบรอยตองมีการนําเนือ้หาทั้งหมดมารวมเปนแฟมเดียวกนั เพือ่ทําสารบญั  สารบญัภาพ  สารบญัตารางตอไป 

1.5   การทําสารบัญ  สารบัญภาพ  สารบัญตาราง 

 เมื่อพิมพสวนตาง ๆ ของวิทยานิพนธเสร็จเรียบรอยแลว     ผูใชงานสามารถทําสารบัญ สารบัญภาพ  
สารบัญตารางไดโดยอัตโนมัติโดยการดึงขอมูลจากแฟมอืน่ ๆ ท่ีพิมพเสร็จแลวมาจัดทํา      โดยไมตองพิมพขอความ 
เหลานัน้ในสารบัญอีกครั้ง  ซึง่มีข้ันตอน ดังนี ้

            1.  เลือก template  แบบฟอรมเนื้อหาจากรายการ templateใน folder thesis  คลิกที่ปุมเอกสาร และตอบตกลง 
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               2.  ไปที่มุมมอง เลอืกเอกสารหลัก  หนาจอจะเปลี่ยนเปนดังรูปขางลาง ใหเลือกไอคอนแทรกเอกสารยอย 

 
               3.   เมื่อคลิกที่ไอคอนเอกสารยอย ตามขอ 2 แลว ใหเลือกแฟมขอมูลที่พิมพไวมาใสในเอกสารหลัก โดยการ
เลือกในชองของชนิดของแฟมเปนแฟมทั้งหมด (all files)  จะปรากฏแฟมขอมูลสวนตาง ๆ ของวิทยานิพนธที่พิมพ ไว
เรียบรอยแลว  ใหเลือกแฟมเหลานัน้ เรียงตามลําดับ ดังนี ้
 

1. บทคัดยอวิทยานิพนธ (ภาษาไทย)                        6.   สารบัญภาพ 
2. บทคัดยอวิทยานิพนธ (ภาษาตางประเทศ)            7.   เนือ้หาวิทยานิพนธตั้งแตบทที ่1 จนถงึบทสุดทาย 
3. กิตติกรรมประกาศ                                               8.  รายการอางอิง 
4. สารบัญ                                                                 9.   ภาคผนวก 
5. สารบัญตาราง                                                      10.  ประวัตผิูเขียนวิทยานพินธ 

                  
   จากรูปจอภาพนี ้ใหเลือกแฟมขอมูลตามลําดับที่กลาวไวขางตน  เมือ่เลอืกแฟมใดแลว ใหคลิกที่ เปด เชน 

เลือกแฟมบทคัดยอวิทยานิพนธภาษาไทย  คลกิที่  เปด   จะปรากฏแฟมขอมูลบทคัดยอภาษาไทยขึ้นมา ดังนี ้
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เม่ือเปดแฟมขอมูลจนครบแลวจะไดเนื้อหาของวิทยานิพนธเรียงกนัตั้งแตบทคัดยอวิทยานิพนธจนจบ  
ตอเนื่องกนัไป (คําวา บทคัดยอวิทยานิพนธ ,  ABSTRACT    ใหลบออกดวย) 

หมายเหต ุ  เมื่อเลือกแฟมขอมูลทุกแฟมครบแลวใหไปที่บรรทัดบนสุดแลวลบบรรทัดนัน้ทิ้งไป ซ่ึงจะ
ปรากฏเปนรูปสี่เหล่ียมขนาดเล็กและอยูบนแฟมบทคัดยอวทิยานิพนธ (ดังรูป) 

 
4. ในการทําสารบัญ  คลิกในสวนที่เปนสารบัญที่ไดจากการเปดแฟมขอมูลในขอ  3  (แฟมเอกสารหลัก) 
 

    สวนที่เปนสารบัญ 
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5.  สวนที่เปนสารบัญ ทําไดโดยการเลือก คําสั่งแทรก และเลือกดัชนีและตาราง จะปรากฏจอภาพดังนี้ 

 
6.  จากจอภาพขางตนใหเลือก สารบัญ  แลวเลือกรูปแบบสารบัญที่ตองการ 
 

  
             จากนั้นเลือก ตัวเลือก เพ่ือเลอืกวาตองการกําหนดใหเอา style  ที่ทําไวตรงไหนมาใสในสารบัญจะปรากฏจอภาพ  

ดังนี้ 
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ใหกําหนดลําดบัเลขที ่(เลขอาจใสซ้ํากันได)  ในทีน่ี้ใหเลือก 

 Heading1   เปน      1            ชื่อบท  เปน 1 
 Heading2  เปน 2  Heading1, หัวขอใหญ เปน 2 
     Heading3  เปน 3  Heading2, หัวขอรอง เปน  3 
                                                                          Heading3, หัวขอยอย เปน 4 

 หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงก็ไดแลวแตผูใช  จากนั้นคลิก ตกลง ออกจากจอภาพของตัวเลือก สารบญั  และตก
ลง ออกจากจอภาพของดัชนีและตาราง  จะไดสารบัญที่มีเลขหนาเรียงตามลําดับของเนื้อหาอยางครบถวน 

 7.  ในการทําสารบัญตาราง มีวิธีการทําทีคลายคลึงกับการทําสารบัญ กลาวคือเลือก แทรก และ ดัชนีและ ตาราง    
จากนั้นเลือกที่ สารบัญภาพ  ดังรูป 
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      ตรงปายคําอธิบายภาพใหเลือกตาราง จะปรากฏจอภาพ ดังนี ้

    

     จากนัน้ คลิก ตกลง  ออกจากสารบัญภาพ และคลิก ตกลงออกจากดชันีและตาราง 
 

                 8.  การทําสารบัญภาพนัน้  เมือ่เลอืกดัชนีและตารางแลว ใหเลือกที่สารบัญภาพ สวนตัวเลอืกใหเลือกท่ี 
ภาพประกอบ   และคลิก ตกลง ออกจากจอภาพตัวเลือกของตารางตัวเลข  คลิก ตกลง ออกจากจอภาพดัชนีและตาราง 

    

9.  เม่ือทาํทุกขั้นตอนเสร็จแลวใหไปที่มุมมอง  คลิกที่เคาโครงหนากระดาษ แฟมขอมูลทุกแฟมจะถูกเปด
ออก  เพือ่ใหผูใชงานดูขอมูลได  เมือ่มาดูที่สารบัญจะเหน็วาสารบัญจะเรียงหนาและใสเลขหนาของเอกสารใหโดย
อัตโนมัติ   โดยที่ผูใชงานสามารถแกไขสารบัญไดตามตองการอีกดวย       

1.6   การสั่งพิมพวิทยานิพนธ 
สามารถสั่งพิมพไดจากแฟมขอมูลเอกสารหลักไดโดยไมตองเปดแฟมขอมูลที่พิมพทีละหนา 

 
 

ตัวอยาง Template 
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 ปกวิทยานิพนธภาษาไทย  

พิมพชื่อหวัขอ
วิทยานิพนธ ลงในแถบ

สีเทา ใหอยูกึ่ง กลาง
หนาทกุบรรทัด หาง
ขอบบนประมาณ 1.5 
นิ้ว(ตรวจสอบใหตรง
กบัชือ่หวัขอที่ไดรบั
อนุมัติทกุตัวอักษร) 

 
 

 

 

พิมพคํานําหนาชือ่   
(พิมพเต็มคํา)ถามีชือ่

ยศ, สมณศักดิ ์
ใหพิมพไวดวย 

 
 

 
 

 
พิมพชื่อปริญญา ชือ่
สาขาวชิา ชือ่ภาควชิา 
ชือ่คณะ ปการศึกษา 

และเลขรหัสสากลของ
วิทยานิพนธ 

(ISBN)ลงในแถบ 
สีเทาใหถูกตอง 

 
บรรทัดสุดทายหางขอบ
ลางประมาณ  1.5นิ้ว 

 
 

หมายเหตุ :   ขอความ
บนปกทัง้หมด ใชแบบ(Font)ตัวอกัษรเดียวกนักบัเนื้อหาในเลม(ขนาดไมเกนิ 18  ปอยต  ) 

 

 

[ช่ือวิทยานิพนธ] 
 

[คํานําหนาชื่อ  ชือ่   นามสกุล ] 

 
 
 

 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา[ใสชื่อปริญญา] 
สาขาวิชา[ใสชื่อสาขาวิชา]       ภาควิชา[ใสช่ือภาควิชา]  

คณะ[ใสชื่อคณะ]   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปการศึกษา  25...... 

ISBN  974-xx-xxxx-x 
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ตัวอยางปกภาษาไทย 
 
 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่ทําใหคุณภาพงานสอบบัญชีลดลง  
: มุมมองของผูชวยผูสอบบัญชีและผูจัดการงานสอบบัญชี 

 
 
 
 
 

นางสาวนลินรัตน  เดนดอนทราย 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี   ภาควิชาการบัญช∗ี 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช∗ี∗  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปการศึกษา 2547 

ISBN : 974-17-6271-2 
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

  หมายเหตุ      :  ขอความบนปกทั้งหมด ใชแบบ(Font)ตัวอักษรเดียวกันกับเนือ้หาในเลม(ขนาดไมเกิน 18 ปอยต  ) 
   ∗  ถาเปนหลกัสูตรท่ีมีหลายภาควิชารวมกันรบัผิดชอบ ใหตัด ภาควิชา... ออก คงเหลอืแต สาขาวิชา... อยางเดียว 

                             ถาเปนหลักสูตรสหสาขาวิชา  ใหพิมพคําวา  (สหสาขาวิชา)  แทนที ่  ภาควิชา….. 
                    ∗ ∗  ถาเปนหลกัสตูรสหสาขาวิชา   ใหพิมพ คําวา   บัณฑิตวิทยาลัย   แทนท่ี  คณะ..... 
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   ปกวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ   
 

 
 

ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ
ภาษา อังกฤษ ใช
ตัวพมิพใหญทุก

ตัวอักษรยกเวนชื่อ
วิทยาศาสตร 

 
 
 
 

  พิมพคํานําหนานาม 
อักษรตัวแรกของคํา
นําหนานาม  ชื่อ และ

นามสกุล 
ใชตัวพมิพใหญ 

 

 
 
 

 
 
 
พิมพคําวา 

Program in  
กอนช่ือสาขาวิชา 
และตรวจสอบชื่อ
ปริญญาตลอดจน

คําศัพทอ่ืนให
ถูกตอง 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   ขอความบนปกทั้งหมด ใชแบบ(Font)ตัวอกัษรเดียวกนักับเนือ้หาในเลม 

 
 

 
 

THESIS  TITLE 

 
 
 
 
 
 
 

Prefix First name   Last name 
 
 
 

 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Master of [Name of the Degree] Program in [Name of Concentration] 

Department of XXXXXXXXXX 
Faculty of XXXXXXXXX 
Chulalongkorn University 

Academic Year 200X 
Copyright of Chulalongkorn University 

 
 
 



คูมือการพิมพวิทยานิพนธ  2548                                                                                                                บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 21 

ตัวอยางปกภาษาอังกฤษ 
 

 

FACTORS ASSOCIATED WITH BEHAVIORS THAT REDUCE AUDIT QUALITY  
: THE ASSISTANT AUDITORS' AND AUDIT MANAGERS' PERSPECTIVES 

 
 
 
 
 
 

Miss Narinrat  Dendonsai 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Master of Accountancy Program in Accounting 

Department of Accountancy∗ 
Faculty of Commerce and Accountancy∗∗ 

Chulalongkorn University 
Academic Year 2004 

Copyright of Chulalongkorn University 
 
 
 

หมายเหต ุ     :    ขอความบนปกทั้งหมด ใชแบบ(Font)ตัวอักษรเดียวกันกับเนือ้หาในเลม 
  ∗  ถาเปนหลักสูตรท่ีมีหลายภาควิชารวมกันรับผิดชอบ ใหตัด  Department of… ออก 

                             ถาเปนหลักสตูรสหสาขาวิชา ใหพิมพคําวา (Interdepartmental Program) แทนที่ Department  of…                
∗∗  ถาเปนหลักสูตรสหสาขาวิชา   ใหพิมพ คําวา   Graduate School   แทนที่  Faculty of…  
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  หนาอนุมัติภาษาไทย  
หัวขอวทิยานิพนธ ชื่อวิทยานิพนธ 
โดย คํานําหนานาม ชื่อ ชื่อสกุล 
สาขาวิชา ชื่อสาขาวชิา 
อาจารยที่ปรึกษา ตําแหนงทางวชิาการ ชือ่ ชือ่สกุล 
อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) ตําแหนงทางวชิาการ ชือ่ ชือ่สกุล 

 
             

    [คณะที่เขาศึกษา] จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   อนุมัติใหนับวทิยานิพนธฉบบันี้เปนสวนหนึ่งของ 
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต                                                            
 

 ……………………………………………คณบดี[คณะที่เขาศึกษา] 
(ตําแหนงทางวชิาการ ชือ่ ชือ่สกุล 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  

   ……………………………………………ประธานกรรมการ 
   (ตําแหนงทางวชิาการ ชื่อ ชือ่สกุล) 
 
   …………………………………………... อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลกั 
   (ตําแหนงทางวชิาการ ชื่อ ชือ่สกุล) 
 
                     ……………………………………………อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถ ามี)
                    (ตําแหนงทางวชิาการ ชื่อ ชือ่สกุล)                         
 
   ……………………………………………กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย 
   (ตําแหนงทางวชิาการ ชื่อ ชือ่สกุล) 
 
   ……………………………………………กรรมการ 
   (ตําแหนงทางวชิาการ ชื่อ ชือ่สกุล) 

  

หมายเหต ุ   1)  ตําแหนงทางวิชาการใหพิมพชื่อเต็มทุกแหง 
2) ในกรณีท่ีมีอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธรวม ใหตัดคําวา (ถามี) ออก ทั้งดานบนและทีช่องลายเซ็นดวย 

                          ถาไมมอีาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ใหตัดออกทั้งบรรทัด  ทั้งดานบนและที่ชองลายเซ็น 
                    3)  ถาเปนหลักสูตรสหสาขาวิชา ใหเปลี่ยนคําวา คณะที่เขาศึกษา  เปน บัณฑิตวิทยาลัย
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                                                    ตัวอยางหนาอนุมัติภาษาไทย 

หัวขอวิทยานิพนธ               การใชหลอดสวนหลอดเลือดดําเปนวัสดุปลูกฝงเพ่ือลดความดัน 
                                            ภายในลูกตาสุนัข 
โดย                                     นายภาสกร พฤกษะวัน 
สาขาวิชา                             ศัลยศาสตรทางสัตวแพทย 
อาจารยท่ีปรึกษา                  ศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร. มาริษศักร  กัลลประวิทธ 
อาจารยท่ีปรึกษารวม           ศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ปราณี  ตันตวินิช 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อนุมัติใหนับวิทยานิพนธฉบับนี้เปนสวนหนึ่ง           
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

 
                 …..…………….…..………………………..คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 

                                                     (ศาสตราจารย นายสัตวแพทย  ดร.ณรงคศักดิ ์ชัยบุตร) 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
              
 …..…….…………………………………… ประธานกรรมการ 

                                  (ศาสตราจารย นายสัตวแพทย อติชาต พรหมาสา) 
 
…..…….……………………………………อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธหลัก 
(ศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.มาริษศักร  กัลลประวิทธ) 
 
 …...…………………………….…………อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
(ศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ปราณี  ตันติวนิช) 
 
….…………………………………………. กรรมการภายนอกมหาวิทยาลยั 

             (รองศาสตราจารย ภายนอก   มหาวิทยาลัย) 
 

…..………………………………………….กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ดร.จุรี ปรมัตถวินัย) 
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ตัวอยางหนาอนุมัติภาษาไทย ( สหสาขาวิชา) 

 
หัวขอวิทยานิพนธ   ตัวดูดซับท่ีเตรียมจากดินเหนียวและกากขี้แปงของโรงงานน้ํายางขน 

เพ่ือการดูดซับตะกั่วและแคดเมียมในน้ําเสียสังเคราะห 
โดย    นางสาวเกสินี ตันติสุวรรณกุล 
สาขาวิชา   วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม 
อาจารยท่ีปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.ธเรศ  ศรีสถิตย 

 
  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อนุมัติใหนับวิทยานิพนธฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของ 

การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
 
..........................................................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ม.ร.ว.กัลยา  ติงศภัทิย) 

 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

 
.......................................................................ประธานกรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญวิทย  โฆษิตานนท) 
 
.......................................................................อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
(รองศาสตราจารย ดร.ธเรศ  ศรีสถิตย) 
 
........................................................................กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย 
(รองศาสตราจารย ภายนอก   มหาวิทยาลัย) 
 
...........................................................................กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลวรรณ  พิมพพันธุ) 
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  หนาอนุมัติภาษาอังกฤษ (สําหรับปริญญาเอก)   

Thesis Title THESIS  TITLE   
By Prefix First Name  Last Name 
Field of Study Name of Concentration 
Thesis Advisor Academic Position First name  Last name 
Thesis Co-advisor (if any) Academic Position First name  Last name 
Thesis Co-advisor (if any) Academic Position First name  Last name 

 
 

Accepted by the [Faculty of XXXXX], Chulalongkorn University in Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Doctoral Degree 

 
                     …………………………………………Dean of [the Faculty of XXXXX] 
   (Academic Position First name  Last name) 
 

THESIS COMMITTEE 
……………………………………………….. Chairman 

   (Academic Position First name  Last name) 
 

   ………………………………………….……. Thesis Advisor 
   (Academic Position First name  Last name) 
 

                ……………………………………………….. Thesis Co-advisor (if any) 
   (Academic Position First name  Last name) 
 

                ……………………………………………….. Thesis Co-advisor (if any) 
   (Academic Position First name  Last name) 
 

   ……………………………………………….. External Member 
   (Academic Position First name  Last name) 
 

   ……………………………………………….. Member 
   (Academic Position First name  Last name) 
 

   ……………………………………………….. Member 
   (Academic Position First name  Last name) 

หมายเหต ุ   1) ชือ่หัวขอวิทยานพินธภาษาองักฤษ ใหพิมพดวยตัวพิมพใหญทุกตวัอกัษร   ยกเวนชือ่วิทยาศาสตร 
2)  ตําแหนงทางวิชาการใหพิมพช่ือเต็มทุกแหง 
3) ในกรณีท่ีมีอาจารยที่ปรึกษารวม ใหตัดคําวา ( if any) ออก ทั้งดานบนและทีช่องลายเซ็นดวย 

                          ถาไมมีอาจารยทีป่รึกษารวม ใหตัดออกท้ังบรรทดัท้ังดานบนและที่ชองลายเซ็น 
                     4) ถาเปนหลักสูตรสหสาขาวิชา ใหพิมพคําวา the Graduate School   แทนที่  the Faculty of XXXXX 
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ตัวอยางหนาอนุมัติภาษาอังกฤษ 

 
Thesis Title  A COMPARISON OF ENGLISH READING ACHIEVEMENT 

USING THE COMPUTER AND CONVENTIONAL MODES OF 
TESTING  

By  Miss Sudthida Pavavijarn  
Field of Study  English as an International Language  
Thesis Advisor  Professor Kanchana Prapphal, Ph.D. 

Thesis Coadvisor  Professor …………………..., Ph.D. 

 
Accepted by the Graduate School, Chulalongkorn University in Partial Fulfillment  

of the Requirements for the Doctoral Degree  
 

………………………………………… Dean of the Graduate School  
(Assistant Professor M.R. Kalaya Tingsabadh, Ph.D.)  

 
THESIS COMMITTEE  
 

………………………………... ……… Chairman  
(Associate Professor Suphat Sukamolson, Ph.D.)  

 

………………………………………… Thesis Advisor  
(Professor Kanchana Prapphal, Ph.D.)  

 

………………………………………… Thesis Coadvisor  
(Professor ……………………….., Ph.D.)  

 

………………………………………… External Member 
    (Associate Professor …………….., Ph.D.) 
 

…………………………………………  Member 
    (Associate Professor …………….., Ph.D.) 
 

…………………………………………  Member 
    (Associate Professor …………….., Ph.D.) 
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  หนาอนุมัติภาษาอังกฤษ (สําหรับปริญญาโท)    

Thesis Title THESIS  TITLE   
By Prefix First Name  Last Name 
Field of Study Name of Concentration 
Thesis Advisor Academic Position First name  Last name 
Thesis Co-advisor (if any) Academic Position First name  Last name 

 

 
Accepted by the [Faculty of XXXXX], Chulalongkorn University in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Master’s Degree 
 
                     …………………………………………Dean of [the Faculty of XXXXX] 
   (Academic Position First name  Last name) 
 
THESIS COMMITTEE 

……………………………………………….. Chairman 
   (Academic Position First name  Last name) 
 
   ………………………………………….……. Thesis Advisor 
   (Academic Position First name  Last name) 
 
                ……………………………………………….. Thesis Co-advisor (if any) 
   (Academic Position First name  Last name) 
 
   ……………………………………………….. External Member 
   (Academic Position First name  Last name) 
 
   ……………………………………………….. Member 
   (Academic Position First name  Last name) 

หมายเหต ุ   1) ชือ่หัวขอวิทยานพินธภาษาองักฤษ ใหพิมพดวยตัวพิมพใหญทุกตวัอกัษร   ยกเวนชือ่วิทยาศาสตร 
2)  ตําแหนงทางวิชาการใหพิมพช่ือเต็มทุกแหง 
3) ในกรณีท่ีมีอาจารยที่ปรึกษารวม ใหตัดคําวา ( if any) ออก ทั้งดานบนและทีช่องลายเซ็นดวย 

                          ถาไมมีอาจารยทีป่รึกษารวม ใหตัดออกท้ังบรรทดัท้ังดานบนและที่ชองลายเซ็น 
                     4) ถาเปนหลักสูตรสหสาขาวิชา ใหพิมพคําวา the Graduate School   แทนที่  the Faculty of XXXXX 
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ตัวอยางหนาอนุมัติภาษาอังกฤษ 

 

Thesis Title  A COMPARISON OF ENGLISH READING ACHIEVEMENT 
USING THE COMPUTER AND CONVENTIONAL MODES OF 
TESTING  

By  Miss Sudthida Pavavijarn  
Field of Study  English as an International Language  
Thesis Advisor  Professor Kanchana Prapphal, Ph.D.  

 
Accepted by the Graduate School, Chulalongkorn University in Partial Fulfillment  

of the Requirements for the Master’s Degree  
 

………………………………………… Dean of the Graduate School  
(Assistant Professor M.R. Kalaya Tingsabadh, Ph.D.)  

 
THESIS COMMITTEE  
 

………………………………... ……… Chairman  
(Associate Professor Suphat Sukamolson, Ph.D.)  
 
………………………………………… Thesis Advisor  
(Professor Kanchana Prapphal, Ph.D.)  
 
………………………………………… External Member 

    (Assistant Professor …………….., Ph.D.) 
 

…………………………………………  Member 
    (Assistant Professor …………….., Ph.D.) 
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 บทคัดยอวิทยานิพนธภาษาไทย  
     

 ชื่อผูทําวทิยานพินธ : ชื่อวิทยานิพนธภาษาไทย. (ชือ่วิทยานิพนธภาษาองักฤษ)  อ. ทีป่รึกษา :   
[ชื่ออาจารยที่ปรึกษา], อ.ที่ปรึกษารวม : [ชื่ออาจารยที่ปรึกษารวม] (ถามี)   จํานวนหนา   หนา. 
ISBN 974-XX-XXXX-X 

 
 
 [เนื้อหา]……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

                   [เนื้อหา] …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชา.................................................                           ลายมือชือ่นิสิต......................................................... 
สาขาวิชา................................................                          ลายมือชือ่อาจารยทีป่รึกษา..................................... 
ปการศึกษา   XXXX                                                        ลายมือชือ่อาจารยทีปรึกษารวม................................. 
 
หมายเหตุ    1)  ชือ่วิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ใชตัวพิมพใหญทุกตวั ยกเวนช่ือวทิยาศาสตร 
                   2)  ตาํแหนงทางวิชาการของ อ.ที่ปรึกษา ใชตัวยอ   ถาไมม ีอ.ที่ปรึกษารวม ใหลบขอความออก รวมทัง้ชองลายเซ็น 
                  3) หลกัสูตรสหสาขาวิชาและหลักสตูรทีม่ีหลายภาควิชารวมกันรับผิดชอบ ใหลบภาควิชา....ออกและเลื่อนสาขาวิชา 

ข้ึนไปแทนที่ 

 



คูมือการพิมพวิทยานิพนธ  2548                                                                                                                บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 30 

ตัวอยางบทคัดยอวิทยานิพนธภาษาไทย 

 

ง 
นลินรัตน เดนดอนทราย : ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่ทําใหคุณภาพงานสอบ 
บัญชีลดลง : มุมมองของผูชวยผูสอบบัญชีและผูจัดการงานสอบบัญชี. (FACTORS 
ASSOCIATED WITH BEHAVIORS THAT REDUCE AUDIT QUALITY : THE 
ASSISTANT AUDITORS’ AND AUDIT MANAGERS’ PERSPECTIVES) อ. ท่ีปรึกษา : 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจิต หาวัตร, 117 หนา. ISBN 974-17-6271-2. 

 
      งบการเงินที่ผานการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีจะใหประโยชนแกผูใชงบการเงินไดมา

กนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการและปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งคือคุณภาพงานสอบบัญชีงานวจิัยหลายงานที่
ศึกษาถึ งสาเหตุที่ทําใหคุ ณภาพของงานสอบบัญชีแตกตางกันพบวาสาเหตุที่สําคัญคือ  พฤติกรรมของผูสอบบัญชีทีท่ําให
คุณภาพงานสอบบัญชีลดลง ซ่ึงหมายถึง การที่ผูสอบบัญชีไมไดปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบอยางเหมาะสม จึงเปนเห
ตุใหงานวิจัยนี้มุงศึกษาถึงปจจัยอันเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดพฤติกรรมที่ทําใหคุณภาพงานสอบบัญชีลดลง โดยศึกษาใน
มุมมองของผูชวยผูสอบบัญช ี และผูจัดการงานสอบบัญชีของสํานักงานสอบบญัชีที่มผีูสอบบัญชีซึ ่ งได รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลั กทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
สําหรับการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถามผลที่ไดจากการศึกษาพบวาลักษณะของพฤติกรรมที่ทําใหคุณภาพงานสอบบัญชี
ลดลงที่เกิดขึ้นมากที่สุด 3 ลักษณะ     ลักษณะแรก  คือ การรายงานจํานวนชั่วโมงที่ใชในการสอบบัญชีนอยกวาระยะเวลาที่ได
ใชไปจริง การเพิ่มขนาดของระดับความผิดพลาดที่ยอมรับได เพ่ือใหรายการนั้นผานตามเกณฑที่ไดตั้งไวและการไม ศึกษาถึง
รายการที่เกี่ยวของและขอมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม และจากการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมดังกลาว และปจจัยตางๆ 
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ปจจั ยที่ม ีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่ทําใหคุณภาพงานสอบบัญชีลดลงมากที่ สุดคือ การฝ
กอบรมอยางเพียงพอและการรับรู ถึงความมีประสิทธิผลของการสอบทานงานสอบบัญช ีปจจัยที่มีความสัมพันธรองลงมาคือ 
การรับรูถึงแรงกดดันทางเวลาและการเห็นวาในการปฏิบัติงานสอบบัญชีมีข้ันตอนมากเกินไปและบางขั้ นตอนไมจําเปน 
และปจจัยที่มีความสัมพันธนอยท่ีสุดคือ ความตองการความสําเร็จของผูสอบบัญช ีดังนัน้สํานกังานสอบบัญชี ควรนําปจจัยต
างๆ เหลานี้ไปพิจารณาและปรับปรุงการทํางานเพื่อใหเกิดพฤติกรรมดังกลาวนอยที่สุด 
 

 
ภาควิชา...........การบัญชี...............................               ลายมือช่ือนิสิต................................…………….. 
สาขาวิชา..........การบัญชี..............................               ลายมือช่ืออาจารยท่ีปรึกษา...........................…... 
ปการศึกษา  2547 
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ตัวอยางบทคัดยอวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ 
 

จ 
# # 448 22752 26 : MAJOR ACCOUNTING 
KEYWORD : BEHAVIORS THAT REDUCE AUDIT QUALITY, AUDITOR 

NARINRAT DENDONSAI : FACTORS ASSOCIATED WITH BEHAVIORS THAT 
REDUCE.AUDIT QUALITY : THE ASSISTANT AUDITORS’ AND AUDIT 
MANAGERS’ PERSPECTIVES. THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR 
PRACHIT HAWAT, Ph.D., 117 pp. ISBN 974-17-6271-2. 

 
The extent to which audited financial statements and audit reports are beneficial to their 

users depend on various factors. One of the most important factors is audit quality. A number of 
studies on the causes of variation in audit quality have shown that behaviors that reduce audit quality 
(RAQ), which refer to auditors’ failures to properly execute audit steps, is one of such factors. 
Therefore, this study focused on factors associated with behaviors that reduce audit quality from the 
perspectives of assistant auditors and audit managers of audit firms with SEC-approved auditors. 
Questionnaires were used as data collection tool. 
                   This research shows that three most frequently metioned RAQ behavior is under-reporting 
oftime spent on audit work, increasing tolerant level in order to bypass certain errors, and failing 
toinvestigate relevant and technical accounting issues. The correlation test at 0.05 significant levelshows that 
the most significant factors associated with the RAQ behaviors are sufficient training andperceived 
effectiveness of audit review procedures. The second most significant factors are time 
pressure and the perceived unnecessary audit procedures. The least significant factor is need for 
achievement. Therefore, audit firms should consider these factors in order to minimize RAQ 
behaviors. 
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รูปแบบการพิมพรายการอางอิง 

การพิมพรายการอางอิงในขัน้สุดทาย ไมวาผูเขยีนไดอางองิเอกสารหรือแหลงขอมูลตางๆ แบบ นาม-ป  แบบ
เชิงอรรถ หรือ แบบตัวเลข   ใหใชรูปแบบ(Format)การพิมพรายการอางอิงเหมือนกัน ตามประเภทของเอกสารหรือ
แหลงขอมูลตางๆ 
                   แบบ(Format)การพิมพรายการอางอิงที่นิยมใชโดยทั่วไปม ี2 แบบ คือ 

แบบที่ 1  ปพิมพอยูทายรายการ 
แบบที่ 2  ปพิมพอยูหลังช่ือผูแตง (ใสวงเล็บหรือไมก็ได) 

 ในที่นี้ไดจัดทํารูปแบบการพิมพรายการอางอิงเปนตัวอยาง เฉพาะแบบที่ 1    สวนทานที่ประสงคจะใช
แบบที่ 2  เพียงแตยาย ปพิมพ  มาไวหลังชื่อผูแตงเทานัน้ 

                        ∗ โปรดอานรายละเอียดในคูมอืการพิมพวิทยานิพนธ บทที่ 3 

การพิมพรายการอางอิงแบบ นาม-ป  และแบบเชิงอรรถ  แบบท่ี 1 

รายการอางอิง 
    ภาษาไทย 

(หนังสือ) 

ผูแตง.\\ ชื่อหนังสือ.\\ เลมท่ีหรือจํานวนเลม (ถามี).\\ คร้ังท่ีพิมพ (ถามี).\\ช่ือชุดหนังสือและลําดับท่ี(ถามี).
\\สถานท่ีพิมพ :\สํานักพิมพ,\ปพิมพ. 

(หนังสือที่พิมพในโอกาสพิเศษตางๆ) 
ผูแตง.\\ ชื่อหนังสือ.\\ เลมท่ีหรือจํานวนเลม (ถามี).\\ คร้ังท่ีพิมพ (ถามี).\\ช่ือชุดหนังสือและลําดับท่ี(ถามี).   

\\สถานที่พิมพ :\สํานักพิมพ,\ปพิมพ.\\ (รายละเอียดในการจัดพิมพหนังสือ). 

(หนังสือแปล) 
        ผูแตง.\\ ชื่อหนังสือหรือชื่อเร่ือง.\\แปลโดย ช่ือผูแปล.\\สถานท่ีพิมพ :\สํานักพิมพ,\ปพิมพ. 

(วิทยานิพนธ) 
ผูเขียนวิทยานิพนธ.\\ ชื่อวทิยานิพนธ.\\ ระดับปริญญา.\\ ช่ือสาขาวิชาหรือภาควิชา  คณะ  ช่ือมหาวิทยาลัย,\ป

พิมพ. 

(บทความในหนังสือ) 
ผูเขียนบทความ.\\ ช่ือบทความ.\\ใน\ช่ือบรรณาธิการ(ถามี), \ชื่อเร่ือง,\เลขหนา.\\สถานท่ีพิมพ \:\สํานัก

พิมพ,\ปพิมพ. 
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(บทความในวารสาร) 
ผูเขียนบทความ.\\ ช่ือบทความ.\\ ชื่อวารสาร\ ปท่ีหรือเลมท่ี \(เดือน ป)\ :\เลขหนา. 

(บทความในหนังสือพิมพ) 
ผูเขียนบทความ(ถามี).\\ ช่ือบทความ.\\ ชื่อหนังสือพิมพ\ (วัน เดือน ป) \:\เลขหนา. 

(บทความในสารานุกรม) 
ผูเขียนบทความ.\\ ช่ือบทความ.\\ ชื่อสารานุกรม\ เลมท่ี \(ปพิมพ)\ :\เลขหนา. 

    (บทวิจารณหนังสือในวารสาร) 
ผูเขียนบทวิจารณ.\\วิจารณเรื่อง\ ชื่อหนังสือที่วิจารณ.\\โดย\ ช่ือผูแตงหนังสือ.\\ ชื่อวารสาร\ :\เลขหนา.ป

ท่ีหรือเลมท่ี \(เดือน ป) 

 (วารสารสาระสังเขปของวิทยานิพนธ) 
ผูเขียนวิทยานิพนธ.\\ ช่ือวิทยานิพนธ.\\ ระดับปริญญา.\\ ช่ือสาขาวิชาหรือภาควิชา  คณะ  ช่ือมหาวิทยาลัย,\ป

พิมพ.\\ช่ือแหลงที่มาของสาระสังเขป. 

 (วารสารสาระสังเขปของบทความ) 
            ผูเขียนบทความ.\\ ช่ือบทความ.\\ ชื่อวารสาร\ ปท่ีหรือเลมท่ี \(เดือน ป)\ :\เลขหนา.\\ชื่อแหลงท่ีมาของ

สาระสังเขป. 

(รายงานการประชุมทางวิชาการ) 
ผูเขียนบทความ.\\ ช่ือบทความ.\\ใน\ช่ือบรรณาธิการหรือช่ือผูรวบรวม(ถามี), \ชื่อรายงานการประชมุ

ทางวิชาการ,\เลขหนา.\\สถานท่ีพิมพ :\สํานักพิมพ,\ปพิมพ. 

(เอกสารอัดสําเนา จุลสาร เอกสารที่ไมไดตีพิมพ) 
ผูแตง.\\ ชื่อเร่ือง.\\สถานที่พิมพ\:\หนวยงานท่ีรับผิดชอบ,\ปพิมพ.\\ (เอกสารอัดสําเนา หรือเอกสาร 

ไมตีพิมพ) 

        (เอกสารที่อางถึงในเอกสารอื่น) 

ผูแตง.\\ ชื่อเร่ืองเอกสารอันดับแรก.\\สถานที่พิมพ\:\สํานักพิมพ,\ปพิมพ.\\อางถึงใน ผูแตง.\\ ชื่อเร่ือง
เอกสารอันดับรอง.\\สถานท่ีพิมพ\:\สํานักพิมพ,\ปพิมพ.\\เลขหนา. 

 (การสัมภาษณ) 
ผูใหสัมภาษณ.\\ ตําแหนง (ถามี).\\ สัมภาษณ,\วัน เดือน ป. 
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(โสตทัศนวัสดุ) 
ช่ือผูจัดทํา.\\(หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ-ถามี).\\ชื่อเร่ือง\ [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ].\\ สถานที่ผลิต\:\

หนวยงานท่ีเผยแพร,\ปท่ีเผยแพร. 

(ส่ืออิเล็กทรอนิกส) 
ช่ือผูรับผิดชอบหลัก.\\ ชื่อแฟมขอมูล  (หรือชื่อโปรแกรม) [ประเภทของสื่อ].\\ สถานท่ีผลิต\:\ช่ือ

ผูผลิตหรือผูเผยแพร,\ปท่ีจัดทํา.\\แหลงท่ีมา\:\ช่ือของแหลงท่ีมา\ช่ือแหลงยอย[วัน เดือน ปท่ี
เขาถึงขอมูล]. 

    
      ภาษาอังกฤษ 

 (หนังสือ) 

ผูแตง.\\ ชื่อหนังสือ.\\ เลมท่ีหรือจํานวนเลม (ถามี).\\ คร้ังท่ีพิมพ (ถามี).\\ช่ือชุดหนังสือและลําดับท่ี(ถามี).
\\สถานท่ีพิมพ :\สํานักพิมพ,\ปพิมพ. 

(หนังสือที่พิมพในโอกาสพิเศษตางๆ) 
ผูแตง.\\ ชื่อหนังสือ.\\ เลมท่ีหรือจํานวนเลม (ถามี).\\ คร้ังท่ีพิมพ (ถามี).\\ช่ือชุดหนังสือและลําดับท่ี(ถามี).   

\\สถานที่พิมพ :\สํานักพิมพ,\ปพิมพ.\\ (รายละเอียดในการจัดพิมพหนังสือ). 

(หนังสือแปล) 
        ผูแตง.\\ ชื่อหนังสือหรือชื่อเร่ือง.\\แปลโดย ช่ือผูแปล.\\สถานท่ีพิมพ :\สํานักพิมพ,\ปพิมพ. 

(วิทยานิพนธ) 
ผูเขียนวิทยานิพนธ.\\ ชื่อวทิยานิพนธ.\\ ระดับปริญญา.\\ ช่ือสาขาวิชาหรือภาควิชา  คณะ  ช่ือมหาวิทยาลัย,\ป

พิมพ. 

                                                                              ฯลฯ 
      
 หมายเหต ุ            1.  เครื่องหมาย   \  แตละขีด หมายถงึใหเวนระยะพิมพ  1   ตัวอักษร 
                              2.  ขอความบอกประเภทของแหลงขอมลูในวงเล็บบนกรอบสี่เหลี่ยมทกุรายการ ไมตองพิมพ  
                              3.  ถาอางองิแบบตัวเลขใหพิมพตัวเลข อยูใน (  ) หรือ [  ]  หนารายการ  เรียงตามลําดับตัวเลขที่ 

                                   อางองิ  โดยไมตองแยกรายการเปน ภาษาไทย กับ ภาษาอังกฤษ
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                                  ตวัอยางการพิมพรายการอางอิงแบบ นาม-ป  และแบบเชิงอรรถ  แบบท่ี 1 

 

รายการอางอิง 
ภาษาไทย 
เกศินี  หงสนันท.  2517.  วิจารณเรื่อง  การวัดในการจัดงานบุคคล, โดย  สวัสดิ์  สุคนธรังสี.  วารสารพัฒน- 
                 บริหารศาสตร 14: 379-381. 
ขจร  สุขพานิช.   ฐานันดรไพร.   กรุงเทพมหานคร:  ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร, 2519. 

ขจร  สุขพานชิ.  เมื่อเซอรยอนเบาริงเขามาเจริญทางพระราชไมตร.ี  พระนคร:  โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย,  
2497.  (มหามกุฏราชวิทยาลัย  พิมพถวาย  ม.จ.  ชัชวลิต  เกษมสันต  ในมงคลสมัยมีพระชนม  5  
รอบ  12  มิถุนายน  2497). 

ชุติมา  สัจจานันท.  การสํารวจสถานภาพการทํางานของบัณฑิต  (ปการศึกษา  2502-2516)  และมหาบัณฑิต  
(ปการศึกษา  2507-2516)  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาบรรณารักษศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2518. 

แนช,  จอรช;  วอลดอรฟ,  แดน;  และ  ไรซ,  โรเบิรต  อี.  มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง.  แปลโดย  อัปสร ทรัยอัน  

และคนอื่นๆ.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพแพรพิทยา,  2518. 
พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป  และ  โคกิล,  โดนอนด  โอ.  ความสัมพันธระหวางโครงสรางของครอบครัวและ

จํานวนบุตรในประเทศไทย.  วารสารพัฒนบริหารศาสตร  16  (กรกฎาคม  2518):  299-323. 
แมนมาส  ชวลิต.  ผูอํานวยการกองหอสมุดแหงชาติ.  สัมภาษณ,  7  ธันวาคม  2519. 
วิทย วิศทเวทย.  จริยธรรมในสังคมไทยในทัศนะของนักปรัชญา. ใน รายงานการสัมมนาจรยิธรรมใน

สังคมไทยปจจุบัน,  หนา 103-112.  28-29  เมษายน  2522   ณ  สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย  จังหวัด
ปทุมธานี. 
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วิทยานิพนธมาวางไดเลย –ไมตองมีหัวเรื่อง) 
 
Abstract (บทคัดยอภาษาอังกฤษ) 

                Nowsdays the Internet is widely well-known and the most popular service is the World Wide Web 
(WWW). WWW is the service that provides Internet growth quickly. The problem is that the communication 
channel is not big enough in comparision with the increasing amount of data. In order to reduce the congestion  
of the communication channel, caching is a solution which can be  
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      บทที่ 1 

บทนํา 

สวนประกอบของวิทยานิพนธ 

วิทยานิพนธอาจแบงออกไดเปน 3 สวน คือ 
 1.  สวนประกอบตอนตน(Preliminary Section) 
 2.  สวนเนื้อความ ( Text Section or Body of Text) 
 3.  สวนอางอิงหรือสวนประกอบตอนทาย(References Section or Back Matter) 

 1. สวนประกอบตอนตน(Preliminary Section) สวนนี้รวมตั้งแตปกหนาไปจนถึงหนาทายสุดกอนสวน
เนือ้ความ โดยมีสวนประกอบตอไปนี ้
                      1.1  ปกนอก เปนปกกระดาษแข็งหุมดวยกระดาษแล็กซีลสีเขียวเขม พิมพขอความบนปกดวยอักษรสี
ทอง   บัณฑิตวทิยาลัยจะดําเนนิการเย็บเลมและทําปกนอกใหภายหลงัวิทยานิพนธไดรับอนุมัติแลว 

                      1.2  ปกใน (TITLE PAGE) หมายถึง หนาที่ระบชุื่อวิทยานิพนธ  ชือ่-นามสกุลของผูเขียนวิทยานิพนธ 
พรอมคํานําหนานาม โดยไมตองเขียนคุณวุฒใิดๆไวทายชือ่ เพราะรายละเอยีดดังกลาว จะปรากฏอยูในประวัติผูเขียน
ซ่ึงอยูทายวทิยานิพนธ    แตถามียศ  ฐานันดรศักดิ์  ราชทินนาม หรือสมณศักดิ ์ก็ใหใสไวดวย  นอกจากนี้ยงัระบชุื่อ
ปริญญา สาขาวิชา ภาควิชา ชือ่คณะ/หลักสูตร ปการศึกษา เลขมาตรฐานสากลประจําหนงัสือโดยพิมพตัวยอวา ISBN 
(International Standard Book Number)  บรรทัดสุดทายระบคํุาวาลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

        หนาปกในใหจัดพิมพเปน 2 หนา ถาเขียนวทิยานิพนธเปนภาษาไทย หนาแรกใหพิมพขอความเปน
ภาษาไทย หนาที่สองพิมพขอความเปนภาษาอังกฤษ ช่ือหัวขอวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหพิมพดวยตัวพิมพใหญทุก
ตัวอักษร(ยกเวนคําศัพทเฉพาะทางวิทยาศาสตร)    ถาเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอืน่ๆ 
หนาแรกยังคงพิมพขอความเปนภาษาไทย แตหนาที่สองใหพิมพเปนภาษาที่ใชเขียนวิทยานิพนธ ยกเวนหลักสูตร
นานาชาติ (International Program)ทุกหลักสูตร ใหเรยีงลําดับหนาแรกของวิทยานิพนธ เปนปกภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศอื่นที่ใชเขียนวิทยานิพนธและหนาที่สองเปนปกภาษาไทย  นอกนัน้ใหเรียงลําดับหนาตามเดิมทุก
หนา 

       1.3 หนาอนุมัติ (APPROVAL PAGE)  ถาเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาไทยใหพิมพหนาอนุมตัิเปน
ภาษาไทย    ถาเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอืน่ใด  ก็ใหพิมพหนาอนุมัติเปนภาษาที่ใช
เขียนวทิยานิพนธนัน้ ๆ 

                     1.4  หนาบทคัดยอ (ABSTRACT)  บทคัดยอ คือ ขอความสรุปเนือ้หาของวทิยานิพนธที่สัน้กะทัดรัด 
ชัดเจน ทําใหผูอานทราบถึงเนือ้หาของวิทยานิพนธอยางรวดเร็ว ความยาวไมเกิน 1 หนา  วิทยานิพนธทุกเลมตอง
จัดพิมพบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนที่ใชเขียนวิทยานิพนธ 
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                    บทคดัยอวิทยานพินธ ควรระบุถึง : 
       วัตถุประสงค จุดมุงหมาย และขอบเขตของการวิจัย 
    วิธีการวิจัย รวมถึงเครื่องมือที่ใช วิธีการเก็บขอมูล จํานวนและลักษณะของกลุมทีศ่ึกษา 
    ผลการวิจัย รวมถึงระดบันัยสําคัญทางสถิติ (ถามีการทดสอบ) 
  บทคัดยอที่ด ีควรม ี : 
        ความถูกตอง โดยระบุจุดประสงคและเนื้อหาของเรื่องตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ 

            ความสมบูรณ เชน คํายอ คําที่ไมคุนเคยใหเขียนเตม็เมื่อกลาวถงึครั้งแรก ไมจําเปนตองอางเอกสาร 
ยกตัวอยาง ยกขอความ สมการหรือภาพวาด คําที่ใชในบทคัดยอเปนคําสําคัญ เพื่อประโยชนในการทําดรรชนีสําหรับ
การสืบคนขอมูล  
        ความเฉพาะ กระชับ ชัดเจน ประโยคแตละประโยคมีความหมายโดยเฉพาะประโยคนํา พยายามเขียน
ใหส้ันที่สุด 
                          ลักษณะของการรายงานมากกวาการประเมิน จึงไมควรมีคําวิจารณ นอกจากรายงานผล ขอมูลตวั
เลขที่สําคัญที่ไดจากการวิจัย 
           ความนาอานและราบรื่น การเขียนใชประโยคสมบรูณในรูปของอกรรมกริยา (Active voice) ใช
ปจจบุนักาลเมื่อสรุปและประยุกตผลการวิจัย  ในขณะที่ใชอดีตกาลเมื่อกลาวถึงวิธีวิจยัและการทดสอบ 

                     1.5 กิตติกรรมประกาศ(ACKNOWLEDGEMENTS)  คือ ขอความแสดงความขอบคุณบุคคล สถาบันและ/
หรือหนวยงานที่มีสวนชวยเหลือ ใหความรวมมือในการคนควาเพื่อเขียนวิทยานิพนธ ตลอดทั้งคณะกรรมการสอบ 
ผูสนบัสนุนเงนิทนุวิจยั ผูใหขอคิดเห็น ใหขอมูล และผูทีอ่นญุาตใหใชขอเขียนหรือเครื่องมือในการวิจัย เปนการแสดง
ถึงจรรยาบรรณทางวชิาการที่ผูวิจัยควรถือปฏบิัติ   แตควรจํากัดเฉพาะการไดรับความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษจริงๆ   
ขอความดังกลาวควรเขียนเรียบๆ โดยเขียนเปนภาษาทางวชิาการ ไมใชภาษาพูดและคาํสแลง การระบุชือ่บุคคลใหระบุ
ชื่อจริงพรอมนามสกุลและคํานําหนา หามใชชื่อเลน เชนพี่เล็ก นองสม นองติ๋ม เปยก แดง นก ฯลฯ ถาเปนบุคคลที่มี
ยศ/ตําแหนงทางวชิาการ และตําแหนงหนาทีก่ารงาน ใหระบุไวดวย กิตติกรรมประกาศนี้ใหพิมพไวตอจากบทคัดยอ
วิทยานิพนธ  ความยาวไมเกิน 1 หนา  ทายขอความไมตองระบุช่ือผูเขียนวิทยานิพนธ 

                     1.6 สารบัญ (CONTENS) เปนรายการที่แสดงถึงสวนประกอบสําคัญทัง้หมดของวิทยานิพนธ   เรียง 
ลําดับเลขหนา  ใหเขียนดวยภาษาที่ใชเขียนวทิยานิพนธ หนาแรกของสารบัญไมตองพิมพเลขหนา แตนบัหนา สวน
หนาถัดไป พิมพเลขหนากํากบัทุกหนา 

                     1.7 สารบัญตาราง(LIST OF TABLES)  (ถามี) เปนสวนที่แจงตําแหนงหนาของตารางทั้งหมดที่มีอยูใน
วิทยานิพนธ    พิมพเรียงลําดับตอจากสวนสารบัญ 

       1.8 สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูม ิ (LIST OF FIGURES, LIST OF ILLUSTRATIONS) (ถามี)  เปน
สวนที่แจงตําแหนงหนาของรูปภาพ (รูปภาพ แผนที ่แผนภมูิ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยูในวิทยานิพนธ พิมพข้ึนหนา
ใหมเรียงตอจากสารบัญตาราง 

       1.9 คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (LIST OF ABBREVIATIONS) (ถามี) เปนสวนทีอ่ธิบายถึงสญัลักษณ
และคํายอตางๆ ที่ใชในวิทยานพินธ  พิมพข้ึนหนาใหมเรียงตอจากสารบัญภาพ 
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   2.  สวนเนื้อความ  (BODY OF TEXT) แบงออกเปน 3 ตอน คือ บทนํา ตัวเร่ือง ขอสรุป/หรือขอเสนอแนะ 

     2.1 บทนํา (INTRODUCTION) เปน บทที ่1 ของวิทยานิพนธ กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหา วัตถปุระสงค และขอบเขตของการวิจัย วิธีที่จะดําเนินการวิจัยโดยยอ ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 

           รายละเอียดอ่ืน ๆ ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและภาควิชานัน้ ๆ 

       2.2  ตัวเรื่อง  เนือ้หาของตวัเร่ืองวทิยานิพนธจะแบงออกเปนกี่บทก็ไดตามความจําเปน   ในสวนนี้ควรมี
บทหนึ่งเกี่ยวกบัปริทศันวรรณกรรม(Literature review)ที่เก่ียวของ  รายงานถงึทฤษฎีแนวคิด งานวิจยัที่เกี่ยวของกับ
เร่ืองที่ศึกษา    และอีกบทหนึ่งบรรยายวิธีการที่ใชในการวิจัยโดยละเอียด วามีข้ันตอนในการทําอยางไรบาง แตละ
ข้ันตอนใชเอกสาร ขอมูลหรือเครื่องมือ ประเภทใด ชนิดใด เอกสาร ขอมลู หรือเครื่องมอืนัน้ ๆ ไดมาอยางไร โดยวิธี
ใด ตลอดจนการวิเคราะห รายงานผล และอภปิรายผลการวิจยั 
       ในบางสาขา บทหลังนี้อาจแบงเปน 2 บท คือ บทหนึ่งรายงานวิธีการที่ใชและอีกบทหนึง่เปนการ
วิเคราะห รายงานผล และอภิปรายผลการวิจัย 
                          ข้ันตอนโดยละเอียดของสวนตัวเร่ือง  ควรจะไดดําเนนิตามแบบแผนของวธิีการวิจัยที่ซึ่งเปนที่ยอมรับ
ในแตละสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

        2.3 ขอสรุปและ/หรือขอเสนอแนะ เปนตอนสรุปเรื่องราวในวทิยานิพนธทั้งหมด พรอมทั้งชี้ใหเห็นถึง
ขอจํากัดของการวิจัย(ถามี)  ขอเสนอแนะเกีย่วกับการวิจัยในขั้นตอไป  ตลอดจนประโยชนในทางประยุกตผลการ วิจัย
ที่ได         
                    3. สวนอางอิงหรือสวนประกอบตอนทาย (REFERENCES SECTION) ประกอบดวยรายการอางอิง
(REFERENCES) ภาคผนวก(APPENDICES) และประวัติผูเขียนวทิยานิพนธ(BIOGRAPHY, CURRICULUM 
VITAE, VITA) 

         ในวิทยานพินธแตละเรื่องจะตองมี รายการอางอิง  ไดแก รายชื่อหนงัสือ ส่ิงพิมพอืน่ๆ โสตทศันวสัดุ 
ตลอดจนวิธีการที่ไดขอมูลมาเพื่อประกอบการเขียนวิทยานิพนธเร่ืองนัน้ๆ รายการอางอิง จะเรียงลําดับตอจากสวนเนื้อ
เร่ือง การลงรายการอางอิง ใหพิมพเฉพาะเอกสารทุกรายการที่มีการอางถึงในเนื้อหาของวิทยานิพนธเทานัน้  ถามี
เอกสารอื่นที่เกีย่วของแตไมไดนํามาอางอิง และผูเขียนวทิยานิพนธประสงคจะนํามารวมไวดวย  ใหพิมพตอจาก
รายการอางอิง โดยข้ึนหนาใหมและใชคําวา บรรณานุกรม(BIBLIOGRAPHY) 

   ภาคผนวก คือขอความที่ไมสามารถบรรจุอยูในสวนของเนือ้หา เปนสวนเสริมใหเกิดความเขาใจชัดเจน
ยิ่งขึ้น    เปนขอมูลที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธแตไมไดอางอิงโดยตรง หนาแรกของภาคผนวกใหข้ึนหนาใหมมีคําวา 
ภาคผนวก (APPENDICES) อยูกึ่งกลางหนากระดาษ เฉพาะหนานี้ไมตองพิมพเลขหนา แตนับหนา ในกรณีที่มีหลาย
ภาคผนวกใหพิมพเรียงลําดับเปนภาคผนวก ก  (APPENDIX A) ภาคผนวก ข (APPENDIX B) ภาคผนวก 
ค(APPENDIX C).... ตอเนื่องกันไปจนหมด    แตละภาคผนวกใหข้ึนหนาใหมและพมิพเลขหนาทุกหนา   ถา
ภาคผนวกมีเชิงอรรถ ใหลําดับหมายเลขเชงิอรรถ โดยแยกแตละภาคผนวก วิธีลงเชิงอรรถและวิธีพิมพใหทํา
เชนเดียวกับเชิงอรรถของเนือ้เร่ือง 

                  สวนประวัติผูเขยีนวิทยานิพนธ ใหจัดไวหนาสุดทายของวิทยานิพนธ และพิมพเลขหนาดวย การเขียน
ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ ใหเขียนเปนความเรียง ความยาวไมเกิน 1 หนา  ครอบคลุมรายละเอียดดังนี ้
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-  ชื่อ  นามสกุล พรอมคํานําหนา  ถามียศ ฐานนัดรศักด์ิ ราชทนินาม สมณศักดิ์  ก็ใหใสไวดวย  
-  วัน เดือน ป และสถานที่เกดิ  
-  วุฒิการศึกษา ตั้งแตข้ันปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาขึ้นไป   สถานศึกษาและป พ.ศ. ที่สําเร็จ การศึกษา         

                 -   ประสบการณการทํางาน 
-   ชื่อผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพเผยแพร  
-  รางวัลหรือทนุการศึกษาที่ไดรับ ระบุเฉพาะที่สําคัญ  
-   ตําแหนงหนาที่ปจจุบนั และสถานทีท่ํางาน 

 
 
การพิมพวิทยานิพนธ 

                     1. ตัวพิมพ (Fonts) ตัวอักษรที่ใชพิมพตองเปนสีดํา คมชัด สะดวกแกการอาน  และใชตัวพิมพแบบ
เดียวกันตลอดทั้งเลม 
                     2.   กระดาษที่ใชพิมพ ใหใชกระดาษขาวไมมีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4  หนา 80 แกรม ใชพิมพเพียง 
หนาเดียว 

       3. รูปแบบการพิมพ (Format)   ใหพิมพตามรูปแบบที่บณัฑิตวิทยาลัยกาํหนด 

      ขอควรระวงัในการพิมพ 

       ถาพิมพคําสุดทายไมจบในบรรทัดนัน้ๆ ใหยกคํานัน้ไปพิมพในบรรทัดตอไปทั้งคํา ไมควรตัดสวนทาย 
ของคําไปพิมพในบรรทัดใหม เชน จุฬาลงกรณ ไมใหแยกเปน  จฬุาลง-กรณ หรือ ฐานนัดรศักด์ิ ไมใหแยกเปน ฐานนั-

ดรศักด์ิ เปนตน   การเวนระยะระหวางบรรทัดและการยอหนา ควรจัดตามความสวยงามและความเหมาะสม  การเวน
ที่วางจากขอบกระดาษ ดานซายมือ ใหเวนหางจากขอบประมาณ  1.5 นิ้ว   ดานขวามือ  ดานบน และลาง เวนหาง
ขอบกระดาษประมาณ  1 นิ้วทกุหนา  โดยเฉพาะดานบนใหวดัจากขอบกระดาษถึงเลขหนา 

       4.  การลําดับหนา  ในการลําดับหนา สวนนํา ทัง้หมด ใหใชตัวอักษรเรียงตามลําดับพยัญชนะใน
ภาษาไทย สําหรับวิทยานิพนธภาษาไทย (เร่ิมพิมพตัวอักษร ง ทีห่นาบทคัดยอภาษาไทย) และ ใชเลขโรมัน ตัวเล็ก 
สําหรับวิทยานพินธภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น (เร่ิมพิมพเลข  iv ที่หนาบทคัดยอภาษาไทย)   เวนแต 
หนาปกใน (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หนาอนุมัติ และ หนาแรกของสารบัญ ไมตองพิมพตัวอักษรหรือเลขโรมัน
กํากับหนา แตใหนบัจํานวนหนารวมไปดวย    

           สวนเนื้อความ และ สวนอางอิง ใหลําดับหนาโดยพิมพหมายเลข  2, 3 ,4 ฯลฯ  ตอเนือ่งกนัตลอดทุก
หนาจนจบเลม ยกเวน หนาแรกของบทที่ทุกบท หนาแรกของรายการอางอิง และ   หนาแรกของภาคผนวก ไมตอง
พิมพเลขหนากํากับ   แตใหนับจํานวนหนารวมไปดวย    

           ตําแหนงการพิมพเลขหนา ใหพิมพไวที่มุมขวาดานบนของแตละหนา   หางจากขอบกระดาษดานบน
และดานขวา   ดานละประมาณ  1 นิ้ว 
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       5. การแบงบทและหัวขอในบท 
            5.1 บท (CHAPTER)  เมื่อเร่ิมบทใหมจะตองขึ้นหนาใหมเสมอ และมีเลขประจําบท (จะใชเลขไทย

หรือเลขอารบิกก็ไดในวิทยานพินธภาษาไทยและ เลขโรมันใหญ ในวิทยานิพนธภาษาอังกฤษหรือภาษา ตางประเทศ 
อืน่) ใหพิมพคําวา “บทที่” ไวกึ่งกลางหนาหางจากขอบกระดาษดานบนประมาณ  1 นิว้  สวน “ช่ือบท” (ใน
วิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหใชตัวพิมพใหญทุกตัวอักษร) ใหพิมพไวกึ่งกลางหนากระดาษเชนกนั โดยเวนบรรทดั จาก
คําวา บทที่ หรือ CHAPTER 1 บรรทัด   ชื่อบทที่ยาวเกนิ 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม โดย
พิมพเรียงลงมาเปนลักษณะสามเหลี่ยมกลับหวั และไมตองขีดเสนใต อาจใชตัวเขมและขนาดของตัวอักษรโตกวาปกติ
เล็กนอยก็ได    

             5.2  หัวขอสําคญั (Heading) หัวขอสําคัญในแตละบท หมายถงึหัวขอหลัก ซึ่งมิใชเปน ชื่อเร่ือง
ประจําบท ควรพิมพดวยอักษรตัวเขม หรือขีดเสนใต  ชิดแนวพิมพดานซายมือ ทั้งนีอ้าจใชขนาดของตัวอักษรตางกัน
ไดตามลําดับของหัวขอ  และควรเวนระยะกอนและหลังบรรทัดหัวขอใหญ  มากกวาการเวนบรรทัดปกติ 
                           สําหรับวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของคําแรกและของทุกๆคาํ ในหวัขอสําคัญๆเหลานี้
ตองพิมพดวยอกัษรตัวใหญเสมอ แตบุพบท(preposition) สันธาน(conjunction) และคํานําหนานาม (article) ไมตอง
พิมพดวยอักษรตัวใหญ เวนแตบุพบท สนัธานและคํานําหนานามดังกลาวเปนคาํแรกของหัวขอนัน้ ถาพิมพ
วิทยานิพนธเปนภาษาตางประเทศอืน่  ไมใชภาษาอังกฤษ ใหอยูในดลุพนิิจของอาจารยทีป่รึกษา 
                           การขึ้นหัวขอใหม ถามีทีว่างสําหรับพิมพขอความตอไปไดไมเกินหนึ่งบรรทัดแลว ใหข้ึนหัวขอใหม
ใน หนาถัดไป 

            5.3  หัวขอยอย (Sub Heading)  พิมพหัวขอยอยโดยยอหนาพอสมควร  การพิมพหัวขอยอย  อาจใช
ตัวอักษรกํากับสลับกับตวัเลข หรือตัวเลขอยางเดียวก็ได  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

แบบ ก. ตัวอักษรกํากับสลับกับตัวเลข 

              สหรัฐอเมริกา   (หัวขอหลัก) 
                        ก.  สงครามกลางเมือง 1861-1865  (หัวขอยอย) 

                ………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…….………… 

1. สาเหต……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ก. ทาส……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(1) การประนีประนอม...............................………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ก)   การประนีประนอมมิสซูรี …….…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ข)  การประนีประนอมแหงป   1850 ………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบ  ก. 
            United States 

A. Civil War, 1861-1865 
…………………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
1. Causes  ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
a) Slavery ……………………………………………………………………………………. 

(a)  Compromise.  ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 (b)  Compromise of 1850 ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
แบบ ข.  ตัวเลขกํากับอยางเดียว 
            สหรฐัอเมริกา 
                       1. สงครามกลางเมือง 1861-1865 

……………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
                            1.1  สาเหตุ ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….....
               1.1.1   ทาส……………………………………………………………………………………. 
....……………….…………………………………………………………………………………………………… 
                                             1.1.1.1   การประนปีระนอม …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                        1.1.1.1.1  การประนีประนอมมิสซูรี  ………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                        1.1.1.1.2  การประนีประนอมแหงป 1850……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….…………… 
แบบ ข. 
               United States 

1. Civil War, 1861-1865 
…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
1.1 Causes.………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………..        
1.1.1  Slavery... ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.1.1.1 Compromise……………………..……………………………………………… 

1.1.1.1.1 Missouri Compromise.  ……………………….….…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.1.1.1.2 Compromise of 1850….……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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     6.  ตาราง รปูภาพ แผนที ่แผนภูมิ กราฟ 

          ตาราง ประกอบดวยลาํดับที่ของตาราง ชื่อของตาราง สวนขอความและที่มาของตาราง โดยปกติให
พิมพอยูในหนาเดียวกันทัง้หมด 

          กรณีที่ตารางนัน้มีความยาวมากไมสามารถใหสิ้นสุดในหนาเดียวกนัได ก็ใหพิมพสวนที่เหลือในหนา
ถัดไป แตทั้งนี้จะตองพิมพลําดับที่และชือ่ของตาราง และมีสวนของขอความในตารางรวมอยูดวยในแตละหนาอยาง
นอย 2 บรรทัดในกรณีที่สวนขอความของตารางนั้นสิน้สุดลงและจําเปนจะตองอางถึงที่มาของตารางในหนาถัดไป 
จะตองยกขอความบางสวนของตารางไปรวมไวในหนาใหมอยางนอย 2 บรรทัด โดยยอมปลอยใหมทีี่วางในตาราง
หนาเดิม 

         ขนาดของตารางไมควรเกินกรอบของวทิยานิพนธ สําหรับตารางขนาดใหญควรพยายามลดขนาด โดย
ใชเครื่องถายยอสวนหรือวิธอีืน่ๆ ตามความเหมาะสม   แตจะตองชัดเจนพอที่จะอานไดงาย สําหรับตารางที่กวางเกิน
กวาความกวางของหนาวทิยานิพนธ    ก็อาจจะจัดใหสวนบนของตารางนัน้หนัเขาหาขอบซายของหนา 

ตัวอยาง  ตาราง   
ตารางท่ี 2   สวนแบงในการดําเนนิธุรกิจดอกหญาแฟรนไชส 
 
 การลงทุนของดอกหญาแฟรนไชส   กรุงเทพฯ                            ตางจังหวัด 
 
 1. FRANCHISE  FEE                      400,000        400,000 
 2. คาประกันสญัญา                      
                       คืนเมื่อครบสัญญาพรอมดอกเบี้ย                     300,000        300,000 
                    3. เฟอรนิเจอร                      500,000                        1,000,000 
 4. P.O.S.                       300,000        300,000 
 5. คาประกันสนิคา                      400,000        800,000 
  
  รวม                    1.900,000                       2,800,000 
 
 
 
ตัวอยาง รูป 
 
 
 
 
         

      

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 1  การแสดง………….. 



คูมือการพิมพวิทยานิพนธ  2548                                                                                                                บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 51 

                     7.  การพิมพช่ือวิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศดวยภาษาไทย 

                      การพิมพชื่อวทิยาศาสตรของ จุลชีพ พืช สัตว ใหใชตามประมวลนามศาสตรสากล (International Code 
of Nomenclature) คือ ทําใหเดนชัดแตกตางจากอักษรหรือขอความอื่นๆ โดย ขีดเสนใต หรือ พิมพดวยตัวเอน  

                      ชื่อวิทยาศาสตรเปนไปตาม binomial system คือ ประกอบดวย 2 คํา คําแรกเปนชือ่ Genus ข้ึนตนดวย
ตัวอักษรตัวใหญ คําหลังเปน Specific epithet เขียนหางจากคําแรกเล็กนอย และข้ึนตนดวยอักษรตัวเล็ก ทายชือ่เฉพาะ
ทางวทิยาศาสตร  มักมีชื่อของบุคคลแรกที่กําหนดชื่อและคําบรรยายของสิ่งมีชวีิตนัน้กํากบัอยูดวย   ชือ่ของบุคคล 
มักจะใชเฉพาะชื่อสกลุเทานัน้  ถาเปนชือ่ผูทีม่ีชื่อเสยีงและเปนที่รูจักแพรหลายแลวจะใชชื่อยอ เชน Linnaeus ยอเปน 
Linn. หรือ L. ในบางครั้งมีผูกาํหนดชื่อถึง 2 คน ก็ใหใสทั้ง 2 ชือ่ ดงัตัวอยาง 

            ก. จุลชีพ เชน       Escherichia coli 
               Bacillus subtilis 
               Azospirillum brasilense 

               ข. พืช เชน       Oryza sativa L. (ขาว) 
               Zea mays L. (ขาวโพด) 
               Aglaia odorata lour. (ประยงค) 

                               ค. สัตว เชน       Crassostrea commercialis Iredale & Roughly (หอยนางรมปากจบี) 
                                   Spiella inermis Ferussac & d’Orbigny  (ปลาหมึกกระดองกนไหม) 

    สําหรับคําท่ีเปนชือ่เฉพาะในภาษาตางประเทศ ใหเขียน ทับศัพท เปนภาษาไทยโดยไมตองวงเล็บภาษา 
ตางประเทศนัน้ๆ    สวนคําศัพทภาษาอังกฤษที่ไดมีการบัญญัติศัพทไวแลวโดย ราชบัณฑติยสถาน ก็ใหใชตามนัน้ 

    การพิมพภาษาตางประเทศโดยใชตัวอักษรภาษาไทย ไมนยิมใสรูปวรรณยุกตกํากับเสียงสูงต่ํา    เชน 
 

         Technology 
          Hypergraph 
          computer     
          function                          

เปน 
เปน 
เปน 
เปน 

เทคโนโลย ี
ไฮเพอรกราฟ 
คอมพิวเตอร 
ฟงกชนั 

คําภาษาอังกฤษที่เปนพหูพจน    ในภาษาไทยไมเติม  “ส”  หรือ  “ส” เชน 

          integrals 
          semigroups 
          games        

             เปน 
             เปน 
             เปน 

อนิทิกรัล 
เซมิกรุป 
เกม 

ยกเวนคํานามทีใ่ชเปนชื่อเฉพาะ  เชน 

          SEAGAMES 
          THAI AIRWAYS  
          NEW YORK TIMES  

          เปน 
          เปน 
          เปน 
      

ซีเกมส 
ไทยแอรเวส 
นวิยอรก ไทมส 
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บทท่ี  2 

การอางอิง (References Citation) 
 

    ระบบการอางอิงในการเขียนวิทยานิพนธซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  มีหลายระบบตาม
มาตรฐานของแตละสาขาวิชา  เชน การอางองิแบบ APA(The American Psychological Association)และ Harvard
เปนมาตรฐานการอางอิงที่ยอมรับกนัอยางกวางขวางทางสงัคมศาสตร, การอางอิงแบบ MLA(The Modern Language 
Association, U. of Chicago) และ Turabian เปนมาตรฐานการอางองิที่ยอมรับกันอยางกวางขวางทางมนุษยศาสตร 
สวนทางดานวิทยาศาสตรกายภาพและวิทยาศาสตรชีวภาพนัน้ มีรูปแบบการอางอิงที่เปนมาตรฐานของแตละสาขาวิชา
อยูหลากหลายรูปแบบ เชน IEEE, Nature, Science, PubMed ,Vancouver ฯลฯ  แตละภาควิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร  
สามารถกําหนดใหนิสิตใชรูปแบบการอางอิงที่เปนมาตรฐานระดับนานาชาติในวิทยานิพนธของแตละสาขาวิชาได  
แตใหเลือกใชมาตรฐานการอางอิงเพียงรูปแบบเดียวในแตละสาขาวิชา ทั้งนี้ขอใหหัวหนาภาควิชา/ประธานหลักสูตร
ทําบันทึกแจงบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือยืนยันการใชมาตรฐานรูปแบบการอางอิงสําหรับสาขานั้นๆ  ในกรณีที่ไมมีการแจง
ยืนยันจากภาควิชา/หลักสูตร  ใหนิสิตใชรูปแบบการอางอิงตามคูมือฉบับนี้  

                    สิ่งที่ควรตระหนักอยางยิ่งในการเขียนวิทยานิพนธ คือเรื่อง จรยิธรรม หรือจรรยาบรรณในการวิจัย นิสิต
ตองรับผิดชอบในการหารายละเอียดที่ถูกตองเก่ียวกับเอกสารและแหลงขอมูลที่ใชอางอิง การคัดลอกสาระ สําคัญของ
ผลงานวิจัยหรอืขอเขียนของผูอ่ืนมาใสไวในวิทยานิพนธของตนเอง  จะตองระบุแหลงที่มาของขอมูลทุกรายการ 
นอกจากเปนการใหเครดิตเจาของผลงานแลว ยังทําใหวิทยานิพนธนัน้มีคณุคานาเช่ือถือทางวิชาการมากยิ่งขึ้น  การ
คัดลอก/ลอกเลียนขอความหรอืแนวคิดของผูอ่ืน(plagiarism)  มาไวในวทิยานิพนธของตน โดยไมแสดงแหลงที่มา 
นอกจากจะผิดจรรยาบรรณในการวิจยัแลว  บางกรณีอาจจะมคีวามผิดทางกฎหมายฐานละเมิดได   
(ดูรายละเอียดเก่ียวกับจรรยาบรรณของนักวิจัยไดจาก    http://www.nrct.go.th/~research/ethics.html ) 

ในที่นี้จะกลาวถึงระบบการอางอิงในเนื้อหาวิทยานิพนธที่นิยมใชกันทั่วไป มักจะอยูใน 3 ระบบดังนี้คือ 
1. ระบบการอางอิงแบบนาม-ป (the author-date system)      
2. ระบบการอางอิงแบบตัวเลข (the numerical arrangement system) 
3. ระบบการอางอิงแบบเชิงอรรถ (the footnote system)     

                       ขอสําคัญ  เมื่อใชระบบการอางอิงแบบใดแลว ใหใชระบบนั้นตลอดทั้งวิทยานิพนธ 
 

2.1  ระบบการอางอิงแบบนาม-ป (the author-date system) 
    ระบบการอางอิงแบบนาม-ป(หรือ Harvard System) เปนการเขียนอางอิงแหลงที่มาของขอมูลในเนื้อหา

วิทยานิพนธ โดยระบชุื่อผูแตง(author) และปพิมพ(year of publication)โดยเขียนอยูในวงเล็บ( ) ในกรณีที่เปนการ
อางอิงเนือ้หาโดยตรงหรือแนวคิดบางสวนหรือเปนการคัดลอกขอความบางสวนมาโดยตรง ควรระบุเลขหนาไวดวย
โดยพิมพตอทายปพิมพ ค่ันดวยเครื่องหมาย : อยางไรก็ตามการไมระบุเลขหนาอาจทําไดในกรณีท่ีเปนการอางอิงงาน
ของผูอืน่ โดยการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดของงานชิน้นัน้ 
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                     2.1.1  หลักและตัวอยางการเขียนนามผูแตงในเนื้อหาวิทยานิพนธ 

                             1) ถาเปนชาวตางประเทศใชนามสกุลเทานัน้  ถาเปนชาวไทยใหใสชือ่กอนแลวตามดวยนามสกุล 
ถึงแมเขียนเอกสารเปนภาษาตางประเทศก็ตาม เพราะถือเปนแบบที่สากลยอมรับแลววาประเทศไทยใชเชนนี ้ เชน 

(เปลื้อง ณ นคร,  2511: 160) 
(Fontana, 1985: 61) 
(Thanat Khoman, 1976: 16-25) 
(Kasem Suwanagul, 1962: 35) 

       2)   กรณีผูแตงมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักด์ิ สมณศักดิ ์
(กรมหมื่นนราธิปพงศประพนัธ,  2516: 40) 
(พระยาอนุมานราชธน,  2510: 20) 
(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน [จวน อฏุฐายี], 2512: 61-65) 
(ม.ล.บุญเหลอื เทพยสุวรรณ,  2520: 3-4) 

          3)  กรณีผูแตงมียศทางทหาร ตํารวจ หรือมีตําแหนงทางวชิาการ เชน ศาสตราจารย หรือมีคําเรียกทาง
วชิาชพี เชน นายแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ไมตองใสยศ หรอืตําแหนงทางวชิาการ หรือคาํเรยีกทางวิชาชีพนั้นๆ    เชน 

(จรัส  สวุรรณเวลา, 2538: 29) 
                (วสษิฐ  เดชกุญชร, 2522: 82-83) 

                              4)  ผูแตงใชนามแฝง 
(Dr. Seuss, 1968: 33-38) 
(Twain, 1962: 15-22) 
(หยก บูรพา, 2520: 47-53) 

      2.1.2   การอางเอกสารหนึง่เรื่องที่มีผูแตงคนเดียว 

       ถาอางถึงเอกสารหรืองานนัน้ทั้งงานโดยรวม ใหระบุนามผูแตงและปพิมพแทรกในขอความในตําแหนง ที่
เหมาะสม   กลาวคือ ถาระบุนามผูแตงในเนื้อความ ใหอางปพิมพไวในวงเล็บ (ตัวอยาง 1) หรือใหระบุทั้งนามผูแตงและ
ปพิมพของเอกสารนั้นในวงเล็บ (ตัวอยาง 2) 

     ตัวอยาง 1 
สุจิตรา บรูมินเหนทร (2509) ศึกษาวา ในภาษาไทยมีคําในหมวดใดบาง และคําอะไรบางทีน่ํามาใชเปนคํา

ซํ้าได ผลการศกึษาพบวาคําทุกหมวดในจํานวน 11 หมวด สามารถนํามาใชเปนคําซ้ําได…………... 

Landsteiner (1936) described the happen concept whereby conjugation of small molecules with no 
inherent  immunogenic properties… 
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      ตัวอยาง 2 
 …ในขณะที่การใชผลการวิจัยทางสังคมศาสตรสวนใหญอยูในวงแคบ จํากัดเฉพาะในกลุมสาขาวิชาของ

ตนเทานั้น (จรรยา สุวรรณทัต, 2520) 
 …Previous work on the group living talapoins (Keverne, 1979), demonstrated that…….. 

ในยอหนาหนึ่งๆ เม่ืออางถึงงานนัน้ซํ้าอีกครั้งหนึ่ง ไมตองระบุปพิมพในการอางครั้งตอมาได ถางานนัน้
เพ่ิงถูกอางและไมสับสนกับงานอืน่ (ตัวอยาง 3) 

 ตัวอยาง 3 
   ธีระพันธ เหลอืงทองคํา (1979) ศึกษาคําซํ้าที่ใชเปนคําวิเศษณ และคําคุณศัพท ในภาษาไทยถิน่อีสาน 

พบวาสระหลัง (ทั้งสระปากหอและปากไมหอ)  แสดงใหเห็นขนาดใหญกวาหรือคาสูงกวา ประคอง นิมมานเห
มินทร (2519) อธิบายความสมัพันธของความหมาย และเสยีงสระในคําขยายในภาษาอีสานวา ภาษาอีสานใชเสยีงสระ 
อิ อ ี แอะ แอ เอาะ ออ บรรยายลักษณะที่ปรากฏของสิ่งที่มีขนาดเล็ก……..ธีระพันธ เหลืองทองคํา และ ประคอง 
นิมมานเหมนิทร พบวา เสียงสระในภาษาไทยถิน่อีสานมีความสัมพันธโดยตรงกับการใหความหมายในเชิงขนาดของ
วัตถ…ุ……… 

In a recent study of group living talapoins, Keverne (1979) demonstrated that…..Keverne also found… 

การระบุช่ือผูเขียนที่เปนชาวตางประเทศ  สามารถทําได   2  วิธี 
1)  ใหระบุชือ่ภาษาตางประเทศในเนือ้ความ และระบปุพิมพในวงเล็บ (ตัวอยาง 4) 
2)  ใหระบุชือ่เปนภาษาไทยในเนือ้ความกอน และวงเลบ็ชือ่ภาษาตางประเทศและปพิมพ(ตัวอยาง 5) 

  ตัวอยาง 4 
           Read (1972 a: 15-17) ไดอธิบายถงึลําดบัขั้นในการเตรียมทํารายงานดงันี้……… 

ตัวอยาง 5 
     แมคโดนัฟ (McDonough, 1984: 111) ใหความเห็นวา “หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาที่มีลักษณะ

เจาะจง เปนวิธทีี่ดีทีสุดที่จะบรรลุวัตถุประสงคหลักการของการศึกษาที่ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ” 

ถาอางเอกสารเรื่องเดียว เขยีนโดยผูแตงคนเดยีว แตมีหลายเลมจบ ใหระบุหมายเลขของเลมทีอ่างถึงดวย  เชน 

(พระบริหารเทพธาน,ี 2496, เลม 3) 
(Willmarth, 1980, vol. 3) 

     2.1.3  การอางเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตง 2 คน 

         เม่ือเอกสารที่อางถึงมีผูแตง 2 คน ใหระบุนามผูแตงทั้ง 2 คน ทุกครั้งที่มีการอางโดยใชคํา และหรือ 
and เชื่อมนามผูแตง (ตัวอยาง 6) 
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                    ตัวอยาง 6                                                                                                                                                          
         Schlachter และ Thompson (1974) ศึกษาวิธีวิจัยที่ใชในวิทยานิพนธบรรณารักษศาสตรและพบวา…… 

     จากการวิเคราะหวิธวีิจัยที่ใชในวทิยานิพนธบรรณารักษศาสตรพบวา วิธีวิจยัเชิงสํารวจมีผูนิยมใชกัน
แพรหลายและคงจะเปนทีน่ิยมใชตอไป (Schlachter  และ Thompson, 1974)……… 

    In some studies the theoretical constructs are based on assumptions and premises about the 
information transfer process, which derives from the theoretical formulation of Shannon and Weaver (1949)….. 

                  2.1.4   การอางเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตง 3 คน 

    เวลาอางถงึเอกสารที่มีผูแตง 3 คน    คร้ังแรก ใหระบนุามผูแตงทุกคน (ตัวอยาง 7) หากมีการอางถึงครั้ง
ตอไป ใหระบุเฉพาะนามผูแตงคนแรก ตามดวยคําวา และคณะ หรือ และคนอ่ืนๆ  สําหรับเอกสารภาษาไทย   สวน
เอกสารภาษาอังกฤษใหตามดวย  et al. หรือ and others (ตัวอยาง 8) 

ตัวอยาง 7 
                       คณิต มีสมมนต, แสวง โพธิ์เงนิ และสนอง คานสิทธ์ิ(2502: 25) ไดกลาวถงึคุณสมบัติของแมเหล็กวา… 

Sorensen, Compbell และ Poss (1975: 8-10) คนพบวา…………. 
Case, Borgman, and Meadow (1986: 31) stated:…………….. 

ตัวอยาง 8 
คณิต มีสมมนต และคณะ (2502: 27) กลาวสรุปไวดังนี…้………… 
Sorensen และคนอื่นๆ (1975: 35) ไดสรุปเพิ่มเติมวา…………… 
Writing is one way of making meaning from experience for ourselves and for others (Case et al., 1986: 31) 

ขอยกเวน  

                       ถาเอกสารสองเรื่องที่อางครั้งตอมา เมื่อเขียนยอโดยใช et al. แลวทาํใหรายการที่อางปรากฏคลายกนั เชน 

Bradley, Ramirez, and Soo (1973)… 
Bradley, Soo and Brown (1983)… 

                  ถาเขียนยอ จะเปน Bradley et al.(1983) เหมือนกัน  ในกรณีเชนนี้เพื่อไมใหผูอานสับสนใหเขียนชื่อผู
แตงทุกคน 

                 2.1.5  การอางเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตงมากกวา 3 คน 

  ในการอางถึงทุกครั้ง ใหระบุเฉพาะนามผูแตงคนแรก ตามดวยคํา และคณะ หรือ และคนอ่ืน ๆ สําหรับ
เอกสารภาษาไทย  สวนเอกสารภาษาอังกฤษใชคําวา  et al. หรือ and others   
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ขอยกเวน 
ถาเอกสารสองเรื่องที่อางเมื่อเขียนยอแลวทําใหรายการที่อางปรากฏคลายกัน ในกรณีนี้เม่ืออางถึง

เอกสารเหลานัน้ในเนื้อความ  ใหพยายามระบุผูแตงคนตอมาเร่ือยๆ จนถึงชือ่ผูแตงที่ไมซ้ํากัน เชน 

Takac, Schaefer, Maloney, Bryant, Cron, and Wang (1982) และ 
Takac, Schaefer, Bryant, Wood, Maloney, and Cron (1982) 

ในเนื้อความการอางถึงจะปรากฏดังนี้ 

Takac, Schaefer, Maloney et al. (1982) และ 
Takac, Schaefer, Bryant et al. (1982) 

 2.1.6  การอางเอกสารที่ผูแตงเปนสถาบัน 

 เมื่ออางเอกสารที่มีสถาบนัเปนผูแตงแทรกในเนือ้ความในระบบนาม-ป ใหระบนุามผูแตงที่เปนสถาบั
โดยเขียนชือ่เตม็ในการอางครั้งแรก และถามีชื่อยอที่เปนทางการก็ใหระบุชือ่ยอนัน้ในวงเลบ็ใหญ  [  ] ไวดวย   กรณีนี้ใ
การอางครั้งตอมาใหใชชื่อยอนัน้ได  ถาไมมีชื่อยอ การอางครั้งตอๆมาใหระบุชือ่สถาบนัเต็มทุกครั้ง(ตัวอยาง 9) 

 ตัวอยาง 9 
การอางครั้งแรก คือ 

(องคการรับสงสินคาและพัสดภุัณฑ [ร.ส.พ.], 2519: 25) 
(Asian Institute of Technology [AIT], 1981: 19) 

การอางครั้งตอมา 
(ร.ส.พ., 2519: 25) 
(AIT, 1981: 19) 

การอางถึงผูแตงที่เปนสถาบนั ควรคํานึงถึงแนวทางดังตอไปนี้ดวยคือ ตองพยายามใหผูอานไมสบัสน
ระหวางสถาบันที่อางถงึนัน้ กับสถาบันอืน่ๆ ทั้งนี้ ถาสถาบนันัน้เปนหนวยงานรัฐบาล อยางนอยตองอางถึงระดับกรม
หรือเทียบเทาและเขียนอางระดับสูงลงมากอน เชน 

(กรมประชาสัมพันธ, 2534: 33) 
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, คณะวิศวกรรมศาสตร, 2539: 21) 
(กระทรวงมหาดไทย, สํานักนโยบายและแผน, 2538: 13) 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2539: 109) 

2.1.7  การอางเอกสารหลายเรื่องโดยผูแตงคนเดียวกัน 

ในการอางเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผูแตงคนเดียวกนั แตปพิมพตางกันใหระบนุามผูแตงคร้ังเดียว 
แลวระบปุพิมพตามลําดับ ใชเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ค่ันระหวางปพิมพ โดยไมตองระบนุามผูแตงซํ้าอีก เชน 
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(บุญยงค เกศเทศ, 2516: 74, 2520: 18-20, 2523: 14-15) 
(Hassam and Grammick, 1981: 56, 1982: 154) 

แตถาวิทยานิพนธอางเอกสารหลายเรื่อง ที่เขียนโดยผูแตงคนเดียวกนั แตปพิมพซํ้ากัน ใหใช  a b c d 
ตามหลังปพิมพสําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ และใช ก ข ค ง ตามหลงัปพิมพ สําหรับเอกสารภาษาไทย เชน 

(เจือ สตะเวทนิ, 2516ก: 3) 
(กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2520ก: 3-34, 2520ข: 64) 
(Katz, 1984a: 15-17) 
(Katz, 1984b: 21-23) 
(Bruce, 1980a: 4, 1980b: 4, 1980b: 10, 1980c: 18) 

 2.1.8  การอางเอกสารหลายเรื่องโดยผูแตงหลายคน 

 การอางเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผูแตงตางกัน พรอมกนั มวีิธีเขียน 2 วิธ ี ใหเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง
เพียงวิธีเดียวตลอดทั้งเลม คือ 

 1)  ใหระบุ นามผูแตง โดยเรียงตามลําดับอักษร ตามดวย ปพิมพ และใสเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) ค่ัน
เอกสารที่อางแตละเรื่อง  เชน 

(เจือ สตะเวทนิ, 2516ข: 143; ฐะปะนีย นาครทรรพ และ ประภาศรี สีหอําไพ, 2519: 98-100;  
ทองสุข นาคโรจน, 2519: 83; เปลื้อง ณ นคร, 2512: 10-15) 

(Fiedler,1967: 15; Kast and Rosenzweig,1973: 46-49; Thompson,1967: 125; Woodward, 1965: 77-78) 

 2)  ใหเรียงตามปพิมพจากนอยไปหามาก และใชเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) ค่ันระหวางเอกสารที่อางแต
ละเรื่อง ทัง้นี้เพ่ือแสดงวิวัฒนาการของเรื่องที่ศึกษา  เชน 

(Woodward, 1965: 77-78; Fiedler, 1967: 15; Thompson, 1967:125; Kast and Rosenzweig,  
1973: 46-49) 

ในกรณีที่อางเอกสารหลายชื่อเร่ือง ที่มีทั้งผูแตงเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหอางชื่อผูที่แตง
เปนภาษาไทยจนครบกอน แลวจงึตามดวยชือ่ผูที่แตงเปนภาษาตางประเทศโดยวิธีใดวิธีหนึ่งขางตน 

 2.1.9  การอางเอกสารที่ไมปรากฏนามผูแตง 

  เอกสารที่ไมปรากฏนามผูแตง มวีิธีการอางดังนี ้
  1)  เอกสารที่ไมปรากฏนามผูแตงใหลงชื่อเร่ืองไดเลย  เชน                                                                 

     (ภูมิศาสตรแหงทวปีเอเชีย, 2482: 15-16) 
     (“Study Finds,” 1982: 27) 
      the book College Bound Seniors (1979: 30)… 
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  2)  เอกสารที่ไมปรากฏนามผูแตง มีแตผูทําหนาที่เปนบรรณาธิการหรือผูรวบรวม     ใหลงชื่อบรรณาธิกา
หรือผูรวบรวม   เชน 

       (Anderson, ed., 1950: 143) 
       (Livingstone, comp., 1985: 29) 
       (ทวน วิริยาภรณ, บรรณาธิการ, 2505: 60) 
       (พ.ณ ประมวญมารค, ผูรวบรวม, 2489: 564-570)    

2.1.10  การอางหนังสือแปล    

                  ระบุชือ่ผูเขียนที่เปนเจาของเร่ือง   ถาไมทราบชือ่ผูเขียน จึงระบุชื่อผูแปล เชน 
          (ครอวฟอรด, 2515: 111) 

                                       (สมุท ศิริไข, ผูแปล, 2507: 14-18) 

      2.1.11   การอางเอกสารที่เปนบทวิจารณ    

                   ใหใสชื่อผูวิจารณ  เชน 
                         (Dokecki, 1973: 18) 
                         (เกศิน ีหงสนนัท, 2517: 379) 

         2.1.12  การอางเอกสารที่อางถึงในเอกสารอื่น 

         ถาตองการอางเอกสารที่ผูแตงไดอางถึงในงานของตน การอางเชนนีถ้ือวา มิไดเปนการอางถึงเอกสาร
นัน้โดยตรง ใหระบุนามผูแตงของเอกสารทัง้สองรายการ โดยระบนุามผูแตงและปพิมพของเอกสารอันดับแรก ตาม
ดวยคําวา อางถึงใน หรือ cited in แลวระบุนามผูแตงของเอกสารอันดับรองและปพิมพ  

   ตัวอยาง 10 
                           …แทจริงประโยชนที่หอพระสมุดสําหรับพระนครจะทําใหแกบานเมอืงได ไมใชแตรวมหนงัสือเก็บ
ไวเปนสมบัติของบานเมอืงอยางเดียว ถาหากสามารถตรวจสอบหนังสอือนัเปนเหตุใหเกิดวิชาความรู พิมพให
แพรหลายได ยงัเปนประโยชนย่ิงขึ้นเหมอืนกับแจกจายสมบตัินัน้ไปใหถงึมหาชนอีกชัน้หนึ่ง กรรมการจึงเหน็เปนขอ
สําคัญมาแตแรกตั้งหอพระสมดุสําหรับพระนคร ซึ่งหอพระสมุดควรเอาเปนธุระในเรื่องพิมพหนงัสือดวย (สมเด็จกรม
พระยาดํารงราชานุภาพ, 2495: 110 อางถึงใน แมนมาส ชวลติ, 2509: 38)……. 

 ถาเอกสารอันดับรองไมไดระบปุพิมพของเอกสารอันดบัแรก ใหลงดังนี ้
 (พระยาอนุมานราชธน อางถึงใน สายจิตต เหมินทร, 2507: 25-26) 

              (Bradford, cited in Deutsch, 1943: 43) 

 ถากลาวถึงนามเจาของเอกสารอันดับแรกในเนือ้หาอยูแลวกล็งแตเพียงปพิมพและเลขหนา(ถามี) ของ
เอกสาร อนัดับแรกและชื่อเอกสารอนัดบัรองไวไดในวงเลบ็ (  ) เชน 
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 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานภุาพไดทรงรายงานถงึจํานวนหนังสือไทยที่มีอยูในหอพระสมุดสําหรับ 
พระนคร ในป พ.ศ. 2459 ดังนีคื้อ…(2459: 60  อางถึงใน แมนมาส ชวลิต, 2509: 24) 

พระยาอนุมานราชธนในเรื่อง แหลมอนิโดจนีสมัยโบราณ (สายจิตต เหมนิทร, 2507: 25-26)… 
เร่ือง The Journals of Gamaliel Bradford, 1883-1932 (Deutsch, 1943: 43) ไดรายงาน….............. 
หรือ     Bradford (Deutsch, 1943: 43) ไดกลาวถึงในการเดินทางตอนหนึ่งวา…………….. 

2.1.13  การอางถึงสวนหนึ่งของหนังสือรวมบทความ 

        การอางถึงสวนหนึ่งของหนังสือซ่ึงเปนสิง่พิมพรวมบทความ หรือผลงานของผูเขียนหลายคนและมผีูรับ
ผิด ชอบในการรวบรวม หรือทําหนาทีบ่รรณาธิการ ใหระบุเฉพาะนามผูเขียนบทความ  ในกรณีที่ไมปรากฏนาม
ผูเขียนบทความใหใชวิธีการอางอิงตามแบบเดียวกับการอางเอกสารที่ไมปรากฏนามผูแตงที่กลาวมาแลวขางตน 

    2.1.14   การอางเอกสารพิเศษหรือสื่อลักษณะอ่ืน 

         การอางถงึเอกสารพิเศษ   เชน ตนฉบบัตัวเขียน รายการวิทยุ โทรทัศน สไลด ฟลมสตริป เทป แผนที ่
 เปนตน ใหระบุลักษณะของเอกสารพิเศษหรือสื่อนั้นๆ  เชน 

   ตนฉบับตัวเขียน คัมภีรโบราณ 
         (London, British Library, Arundel  MSS; 285, fol. 165b) 
         (“การเกต.” สมุดไทยขาว อักษรไทยเสนดินสอดํา, 1: 55)  
         (“ทีฆนิกายมหาวคคปาลี.” ฉบับลองชาด, ผูก 11) 
          (“เร่ืองงบประมาณการจายเงนิแผนดิน ร.ศ. 111-112.” หอจดหมายเหตุแหงชาติ. น. 1-3. เลขที่ 3, 10, 11.) 

                        รายการวิทยโุทรทัศน 
         (กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, รายการโทรทัศน ชุด “มรดกไทย”) 

                         สไลด ฟลมสตริปส 
                        (กรมสงเสริมการเกษตร, สไลด) 

  เทป 
                        (ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, เทปตลับ) 

       เอกสารพิเศษเหลานี ้ ถาในการอางถึงหัวขอใดก็ตามที่มีนามซ้ํากัน ใหใชอักษร ก ข ค ง หรือ a b c d 
กํากับไวหลงัชือ่เชนกัน  เชน 

       (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลยั ก. สมุดไทยดําอักษรไทยเสนรง: 42-43) 
       (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลยั ข. สมุดไทยดําอักษรไทยเสนรง: 24-44) 

                    2.1.15   การอางการสื่อสารระหวางบุคคล 

       การสื่อสารระหวางบุคคล อาจเปนจดหมาย บนัทึก การสนทนา การสัมภาษณ ฯลฯ ใหระบุชือ่ที่ผูเขียน
ส่ือสารดวย พรอมวนัที่ถาทําได เชน 
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P.K. Nought (personal communication, April 10, 1983) mentioned… 
(Wichai Sangsakda, interview, January 8, 1992) 
(เสนอ อนิทรสขุศรี, จดหมาย, 10 มกราคม 2530) 
(กระมล ทองธรรมชาติ, สัมภาษณ, 5 กันยายน 2529) 

 

2.2  การอางอิงแบบตัวเลข(the numerical arrangement system) 

 ระบบการอางอิงแบบตัวเลข เปนการระบุแหลงขอมูลทีใ่ชอางอิงในเนือ้หาวทิยานิพนธเปนหมายเลข
เรียงลําดับตอเนือ่งกนัโดยตลอดต้ังแตบทแรกจนจบบทสุดทาย โดยใชวิธกีารดังนี ้

1)  ใสตัวเลขกํากับไวในวงเล็บ (  ) หรือ  [  ] ทายขอความหรือชื่อบุคคลที่อางอิง  โดยใหตัวเลขอยูใน
ระดับบรรทัดเดียวกนักับเนือ้หา  ในลักษณะที่เดนชัดตางจากการใชตัวเลขในความมุงหมายอืน่ เชน พิมพตัวหนา  หรือ 
ตัวเอน  หรือจะพิมพตัวเลขอยูในวงเล็บยกลอยขึ้นเหนอืแนวบรรทัดก็ได  แตใหเลือกใชใหเหมือนกันเพียงแบบเดียว
เทานัน้ 

2)   ใหใสตัวเลขอางอิงเรียงลําดับตั้งแตเลข 1 เปนตนไปตอเนือ่งกนัทุกบทจนจบเลม     
3)   ในกรณีที่มีการอางอิงซ้ําใหใชตัวเลขเดิมที่เคยใชอางมากอนแลว 
4)  แหลงที่ใชอางอิงทั้งหมดนั้น จะไปปรากฏอยูใน รายการอางอิง (References) ทายเลม โดยการ

เรียงลําดับตามหมายเลข และพิมพหมายเลขอยูในเครื่องหมายวงเลบ็ (  ) หรือ [  ] 
                           5)  ในกรณีที่มีการอิงแบบเสริมความ ใหดูรายละเอียดในหัวขอ “การอางอิงในเชิงอรรถเสริมความ”  หนา  67 

 

2.3  การอางอิงแบบเชิงอรรถ( the footnote system) 

 การอางอิงแบบเชิงอรรถ เปนการระบุเอกสารและแหลงขอมูลที่ใชอางอิงในเนื้อหาวิทยานิพนธแตละ
หนาโดยเขียนตัวเลขกํากับในเนื้อความ ณ ตําแหนงที่ตองการอางอิง   ใหตัวเลขยกลอยขึ้นเหนือแนวบรรทัดเล็กนอย
(Superscript)เริ่มดวยหมายเลข 1 ไมตองใสเครื่องหมายวงเล็บ(  )เรียงลําดับตอเนื่องไปจนจบบท  เมื่อขึ้นบทใหมให
เริ่มดวยหมายเลข 1 ใหมทุกบท   แลวจึงเขียนรายการเชิงอรรถอางอิงทายหนานัน้ๆ โดยเขียนหมายเลขกํากับยกลอย
ขึ้นเหนือแนวบรรทัดเล็กนอยหนาขอความ  ใหตรงกับหมายเลขที่อางในเนื้อความ   

 2.3.1    วิธีการเขียนเชิงอรรถอางอิง 
การอางอิง แบบเชิงอรรถ ตางจากการอางอิง แบบนาม-ป หรือ แบบตัวเลข  คือ ตองระบุลักษณะที่

เกี่ยวของกบัเอกสารหรือขอมูลที่อางอิงอยางละเอียด นอกจากนี้ การระบุเอกสารหรือแหลงขอมูลที่ใชในการอางองิยัง
มีรูปแบบแตกตางกันไปตามประเภทของเอกสารหรือขอมูลที่ถูกอางอีกดวย เชน หนังสอื บทความในหนังสือ 
บทความในวารสาร บทความในหนังสือพิมพ วิทยานิพนธ เอกสารไมตีพิมพ การสัมภาษณ สื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อ
จากอนิเทอรเนต็ เปนตน ดังนัน้การอางองิแบบเชิงอรรถจึงยุงยากซับซอนกวาการอางอิงแบบนาม-ปหรือแบบตัวเลข   
รายละเอียดของการเขียนเชิงอรรถอางอิงซึ่งมรูีปแบบแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือแหลงขอมูลที่ใชอางอิง  
มีดังนี ้
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   (1)  หนังสือ 

                      ผูแตง,\\ ช่ือหนังสือ, ครั้งที่พิมพ (สถานที่พิมพ :\ สํานักพิมพ,\ ปพิมพ),\ หนา…. 

           *** ( เครื่องหมาย  \  แตละขีดหมายถึงใหเวนระยะพิมพ  1  ตัวอักษร ) *** 

           การอางถึงหนงัสือขอความสําคัญที่ตองระบุไดแก ผูแตง ช่ือหนังสือ ครั้งที่พิมพ สถานทีพิ่มพ   
สํานักพิมพ  ปพิมพ   และ  เลขหนา 

    ผูแตง 
 -  ใหระบุชือ่และนามสกุลตามลําดับ ทั้งชาวไทยหรือชาวตางประเทศ 

    -   ผูแตงที่มีราชทนินาม ฐานนัดรศักดิ ์สมณศักด์ิ ใหใสไวหนาชื่อ 
    -  หลังชื่อผูแตงใสเครื่องหมาย จุลภาค ( , ) 

 -  ดูรายละเอียดการระบุนามผูแตงเพิ่มเติมไดในการอางอิงแบบนาม-ป 

                       ช่ือหนังสือ             
 -  ใหระบุตอจากผูแตง ถาไมมีผูแตงใหระบุชือ่หนังสอืไดเลย 
 - ในภาษาอังกฤษหรือภาษาอืน่ที่มีการใชตัวอักษรตัวใหญ-ตัวเล็กคลายภาษาอังกฤษ ใหเขียนตัว

ใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อเร่ืองและชื่อเร่ืองรอง [ถามีซึ่งมักจะเขียนตามหลังเครื่องหมายมหัพภาคคู( : ) ] 
ตลอดจนชื่อเฉพาะ  ช่ือเรื่องควรพิมพ ตัวหนา ตัวเอน หรือ ขีดเสนใต 

 - หลังชือ่เร่ือง ถาตามมาดวยสถานที่พิมพ ไมตองใสเคร่ืองหมายใดๆ ค่ัน แตถาตามมาดวยครั้งที่
พิมพ ใหใสเครื่องหมาย จุลภาค  ( , )  

      ตัวอยาง 11 

          5สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร… 
               6Carter V.Good and Douglas E. Scated, Methods of research: educational psychological … 

          สถานที่พิมพ สํานักพิมพ ปพิมพ 

         - ใหระบุตอจากชือ่เร่ือง หรือคร้ังที่พิมพ โดย ใสในวงเล็บ   (  ) 
        - เครื่องหมายที่ใช หลังสถานที่พิมพใชเครื่องหมายมหพัภาคคู  (  :  )  

        หลังสํานักพิมพใชเครื่องหมาย  จุลภาค  ( , )     หลังปพมิพ ใหใสเครื่องหมายจุลภาค   ( , ) 

         เลขหนา 
              - ถาเรื่องที่อางเปนภาษาไทย ใหใชคําวา “หนา” และระบุเลขหนา ตามหลังเลขหนาใหใสเครื่องหมา

มหัพภาค( . ) 
             - ถาเรื่องทีอ่างเปนภาษาตางประเทศ ใหใชตัว p. (กรณีอางหนาเดยีว)หรือ pp. (กรณีอางหลายหนา) 

และระบุเลขหนา  หลังเลขหนาใหใสเครื่องหมายมหัพภาค ( . )   (ดูตัวอยาง 12, 13) 
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       ตัวอยาง 12 
           5สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร (พระนคร: โรงพิมพ

โสภณพิพรรฒธนากร, 2465), หนา 49. 
          6Charter V. Good and Douglas E. Scated, Methods of research : educational psychological sociological (New 

York: Appleton-Century-Crofts, 1959c), p. 29. 

        ตัวอยาง 13     (การเขียนเชิงอรรถอางอิงเอกสารประเภทหนังสือ) 

       เร่ืองทาวฮุงหรือเจือง เปนเรื่องยาวมาก มีโคลงทั้งสิน้ 5,000 บท เปนหนังสอืชนดิที่เรียกวา มหากาพย 

วรรณกรรมเรื่องนี้เปนเอกสารประวัติศาสตรทีน่ักประวัติศาสตรจะตองศึกษา1 

       ในการประชุมนานาชาติเร่ืองไทยศึกษา นกัวิชาการชาวเยอรมัน เคลาส โรเซนแบรก (Klaus Rosenberg)2  
ศึกษาเร่ืองราวของขุนเจอืงจากตํานานพงศาวดารและวรรณกรรมรอยกรองรวม 8 เร่ือง ไดแก… 

         การเขียนยกยองกษัตริยวาเปนเทพ หรือสืบเชื้อสายจากเทพ เปนลักษณะการสรางความสําคัญใหแก

สถาบนัของผูนาํ พบไดบอยๆ ในนิทานประเภทเทพปกรณัมของชนหลายชาติ เชน เทพปกรณัมของเกาหลี 3  เปนตน 

 
                     1จิตร ภูมิศักด์ิ, ความเปนมาของคําสยาม ไทย ลาวและขอม และลกัษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพดวงกมล, 2524), หนา 124. 

  2Klaus Rosenberg, “A preliminary study in the history of Khun Chuang” in Historical documents and 
literary evidences (International Conference on Thai Studies, Bangkok, August 1983), p. 93. 

  3Chun Shin-Yong, editor, Korean folk tales (Seoul: International Cultural Foundation, 1973), pp. 61-65. 
    
        หนังสือที่มีผูแตง 2 คน และมากกวา 2 คน 
      ใหใชหลักเกณฑขางตน แตจะแตกตางไปเพียงวิธีการระบุชื่อผูแตง   เชน 
   Harold Burris-Meyer and Edward C. Cole, Theatres and auditoriums, 2nd ed. with new supplement (New 

York: Robert E. Krieger, 1975), p. 92. 
    สุธรรม พงศสําราญ, วิรัช ณ สงขลา และพึงใจ พึง่พานชิ, หลักประกนัวินาศภัย (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2519), หนา 48. 

                      หนังสือที่มีผูแปล 

      ใหใชหลักเกณฑขางตน โดยระบุช่ือผูแตงกอน สวนชื่อผูแปลจะตามหลังชื่อเร่ืองที่แปล เชน  

    จอรช แนช, แดน วอลดอรฟ, และโรเบิรต อีไพรซ, มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง, แปลโดย อัปสร ทรัยอัน 
และคนอืน่ ๆ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแพรพิทยา, 2518), หนา 19.  

     Michel Foucault, The archaeology of knowledge, trans. A. M. Sheridan Smith (London: Tavistock 
Publications, 1972), p.68. 
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                        หนังสือที่ไมปรากฏนามผูแตง 

       ใหลงชื่อเร่ืองไดเลย โดยใชหลักเกณฑขางตนเชนกนั เชน  
             คําพิพากษาฎีกา ประจาํพุทธศักราช 2526 (กรุงเทพมหานคร: เนติบัณฑิตยสภา, 2527), หนา 1359. 

        การอางเอกสารที่ปรากฏในเอกสารอื่น 

        ใหใชหลักเกณฑขางตน โดยลงรายการดังตัวอยางตอไปนี ้

                  สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,  ตํานานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพทุธ  
สาสนสัคหะ และหอสมุดสําหรับพระนคร (พระนคร: โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2459), หนา 110,  อางถงึใน 
แมนมาส  ชวลติ, 2509: 24. 

  (2 )  วารสาร 

 ช่ือผูแตง,\\ “ ช่ือบทความ,”\ ช่ือวารสาร\ ตัวเลขปที่หรือเลมที่,ฉบับที่ \ (เดือน \ ปพิมพ) :\ เลขหนา. 
 

                      การเขียนเชิงอรรถอางองิวารสาร ขอความสําคัญที่ระบุไดแก ช่ือผูแตง ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ปที่หรือ
เลมที่  เดือน ปพิมพ  เลขหนา 

           ผูแตง 
       -  ใชหลักเดียวกับผูแตงหนังสอื 
       -  ถาไมมีชื่อผูแตง ใหระบชุื่อบทความไดทนัท ี

                        ช่ือบทความ 
                      -  ชื่อบทความอยูในเครื่องหมาย “….” โดยไมขีดเสนใต หลังชือ่บทความใสเครื่องหมายจุลภาค (,) 

     ช่ือวารสาร 
-  ชื่อวารสารควรใชตัวหนา หรือตัวเอนหรือขีดเสนใต 
-  ใชตามที่ปรากฏบนหนาปกของวารสาร 
-  หลังชือ่วารสารไมมีเครื่องหมายใดๆ 

                        ปที่ หรือเลมที่ (volume) 
      -  วารสารที่มีทั้ง ปที่ หรือ เลมที่ (volume) และ ฉบับที่ (number) ใหระบุเฉพาะ ตัวเลข ของปที่ หรือ

เลมที่ และตัวเลข ฉบับที ่เทานัน้ ไมตองพิมพคําวา ปที่,เลมที่ และ ฉบับที่   กรณีที่แตละฉบับมีการขึ้นเลขหนาใหม ให
ระบุฉบบัที่ดวย 

       -  วารสารที่ไมมีปที่ หรือเลมที ่มีแตฉบับที่ ใหใช ฉบับที่ หรือ No. เชน ฉบับที่ 2 หรือ No. 2 
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        เดือน  ป 
-  ใหใชตามที่ปรากฏในวารสาร 
-  ชื่อเดือนใหสะกดเต็ม ตามดวยป โดยใสใน วงเล็บ (  ) 
-  หลังเดือน ป ใหใชเครื่องหมาย มหัพภาคคู ( : ) 

        เลขหนา 
-   ระบุเลขหนาที่บทความนั้นตีพิมพ วาเริ่มจากหนาใดถึงหนาใด  โดย  ไมมีคําวา   หนา 

   -   ถาบทความพิมพตอในหนาอืน่ของวารสารฉบับเดียวกนัระบุเลขหนาที่ปรากฏทั้งหมดโดย 
    ใชเคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) ค่ัน 
-   หลังเลขหนา ใหใสเครื่องหมาย มหัพภาค  ( . ) 

 ตัวอยาง     การเขียนเชิงอรรถอางอิงบทความในวารสาร 

 จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ และทว ี สวนมาลี, “ความสามารถในดานการเงนิของเทศบาล: กรณีของเทศบาล
นครกรุงเทพกอนเปลี่ยนแปลงเปนกรุงเทพมหานคร,” วารสารพัฒนบริหารศาสตร 16 (เมษายน 2519): 239. 

 “พระราชบญัญัติระเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518,” ราชกิจจานเุบกษา 92 (6 กุมภาพันธ 2518): 120. 
  ศรีศักร วัลลิโภดม, “ขาวกับการพัฒนาของรัฐในประเทศไทย,” ศิลปวัฒนธรรม 6 (พฤษภาคม 2528): 120-121. 

 Thanat Khoman, “The consequence for Southeast Asia of events in Indo-China,” Journal of Social Sciences 13 
(January 1976): 19. 

 Herbert McClosky, “Political participation,” International Encyclopedia of the Social Sciences 12 (1968): 252-
265. 

 Cooray, V., “Horizontal  fields generated by return strokes,” Radio Science 27, 4 (July-August 1992): 
529-537. 

 American Library Association, Reference and Adult Services Division, Standards Committee, “A 
commitment to information services,” Library Journal 101 (15 April 1976): 973. 

 Les Leventhal, Phillip C. Abrami, and Raymond P. Perry, “Do teacher rating forms reveal as much about 
students as about teacher ?,” Journal of Educational Psychology 68 (August 1976): 445. 

 Harold W. Stevenson et al., “Longitudinal study of individual differences in cognitive development and 
scholastic achievement,” Journal of Educational Psychology 68 (August 1975): 389. 

      (3)   บทความในหนังสือ  

                     ช่ือผูแตง,\\“ช่ือบทความ,”\ ใน \ ช่ือหนังสือ,\\ ช่ือบรรณาธิการ,บรรณาธิการ(ถามี). ( สถานทีพิ่มพ :\ 
สํานักพิมพ,\ ปพิมพ),\ หนา…. 

     
       ขอความสําคัญที่ควรระบุในการอางอิงหนังสอืรวมบทความที่มีผูแตงหลายคน และมีผูรับผิดชอบในการ

รวบรวม หรือเปน บรรณาธิการ    ไดแก  ผูแตง ช่ือบทความ ช่ือหนังสือ ช่ือบรรณาธิการ สถานที่พิมพ สาํนักพิมพ ป
พิมพ เลขหนา 
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 ตัวอยาง    การเขียนเชิงอรรถอางอิงบทความในหนังสือ 

                  กอบเกื้อ สวุรรณทัต-เพียร, “สังคมตะวนัตกและวิวัฒนาการ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2,” ใน อารย-ธรรม
ตะวันตก, กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพคัมภีร, 2519), หนา 335. 
                 โสภณ รัตนากร, “หมายเหตุคดีตามฎีกาที่ 2405/2516,” ใน แนวฎีกาวิธีพิจารณาความแพง 2516-2527 พรอม
หมายเหตุทายฎกีา ขอวนิจิฉยั และขอสังเกต (กรุงเทพมหานคร: ฝายวชิาการกลุมเนติธรรม, 2527), หนา 21-22. 
                  John Tebbel, “The role of technology in the future of libraries,” in The Metropolitan library, eds. Ralph 
W. Conant and Kathleen Molz (Cambridge, MA: MIT Press, 1972), pp. 255-256. 
                 Carl Weinbergy and Philip Reidford, “Humanistic educational psychology,” in Humanistic foundations of 
education, ed. Carl Weinbergy (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1972), p. 105. 

        (4 ) บทความในหนังสือพิมพ 

                 ช่ือผูแตง,\\ “ ช่ือบทความ,”\ ช่ือหนงัสือพิมพ(วัน\ เดือน \ ปพิมพ) :\ เลขหนา.         

        ลักษณะการเขียนเชิงอรรถอางองิบทความหนงัสือพิมพ  คลายกับการเขียนเชิงอรรถอางอิงบทความ
วารสาร ตางกันตรงทีก่ารอางบทความในหนังสือพิมพ ไมมกีารระบุปที่ หรือ เลมที่ แตระบุวนัที่ของหนงัสือพิมพที่ใช
อางอิงเพิ่มเติม 

 ตัวอยาง   การเขียนเชิงอรรถอางอิงบทความในหนังสือพิมพ 
                    ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช,  “ขาวไกลนา,”  สยามรัฐ (12 มกราคม 2527): 3.  
                    “Behind that Nobel Prize,”  Nation Review (12 December 1976): 6. 
                      Eric Savareid,   “What’s right with sight and sound journalism,”  Saturday Review (2 October 1976): 20. 

       (5)  สารานุกรม   

      ช่ือผูแตง,\\ “ ช่ือบทความ,”\ ช่ือสารานุกรม\ ปที่หรือเลมที่ \ (เดือน \ ปพิมพ) :\ เลขหนา.   

        การเขียนเชิงอรรถอางอิงบทความสารานุกรม มีลักษณะคลายกับการเขียนเชงิอรรถอางอิงบทความ
วารสาร โดยขอความสําคัญที่ระบุไดแก ผูแตง ช่ือบทความ ช่ือสารานุกรม เลมที่ ปพิมพ เลขหนา 

       ตัวอยาง    การเขียนเชิงอรรถอางอิงจากสารานุกรม 

           เจริญ  อนิทรเกษตร,  “ฐานันดร,”  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 11 (2515-2516): 6914. 
          Eileen M. Trauth, “Information resource management,” Encyclopedia of Library and Information 

Science 43 (1988): 93-112. 
           Robert K. Lane and Daniel A. Livingstone,  “Lakes and lake systems,”  Encyclopedia  Britannica 

(Macropaedia)10 (1974): 613. 
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  (6)  วิทยานิพนธ 

     ช่ือผูเขยีนวทิยานิพนธ,\\ “ช่ือวิทยานิพนธ,” \(ระดับปริญญา \สาขาวิชา หรือภาควิชา \คณะ\ มหาวิทยาลัย,   
ปการศึกษา), \หนา (ถามี). 

 
       การอางอิงวิทยานิพนธ ใหระบุ ช่ือผูเขียนวิทยานิพนธ ช่ือวิทยานิพนธ ระดับปริญญา ชื่อภาควิชา

หรือสาขาวิชา คณะ ช่ือมหาวิทยาลัย ปการศึกษา เลขหนา 
           ผูเขียนวิทยานิพนธ 

 -  ใชหลักเดียวกับผูแตง 

      ช่ือวิทยานิพนธ 
                  -  ใชหลักเดียวกับชื่อบทความในวารสาร 

           ระดับปริญญา 
                 - ใชคําวา วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต หรือ Master’s thesis สําหรับวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาโท และใชคําวา  วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation สําหรับวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาเอก โดยเขียนไวในวงเล็บ (  ) 

           ช่ือภาควิชาหรือสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย 
                  -  หลังขอความนี ้ใสเคร่ืองหมายจุลภาค (,) 

           ปพิมพ 
-  ใชตามที่ปรากฏบนหนาปกของวิทยานิพนธ 
-  หลังขอความนี ้ปดวงเลบ็ ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) 

         ตัวอยาง   การเขียนเชิงอรรถอางอิงจากวิทยานิพนธ 

     จิตรลดา  ดิษยนันทน,  “กลยทุธในการผลิตรายการละครโทรทศันของบริษทักันตนาวีดีโอโปรดักชนั จํากัด
(วทิยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวทิยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2538), หนา 99. 

      Napaporn Kaewnimitchai, “An analysis of college student culture in Thai Higher Education Institutions,” 
(Doctoral dissertation, Graduate School, Chulalongkorn University, 1996), p. 209.  

    (7)   การเขียนเชิงอรรถอางอิงจากเอกสารไมตพีิมพเผยแพร และเอกสารอ่ืนๆ 

 -  วิธีการอาง ใชหลักเกณฑเชนเดียวกนักับหนังสอื 
 -  ชือ่เร่ืองใหพิมพอยูในเครื่องหมาย   “……………”     
 -  ทายสุดใหวงเล็บคําวา   (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร) 
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        ตัวอยาง   การเขียนเชิงอรรถอางอิงจากเอกสารไมตีพิมพเผยแพร และเอกสารอ่ืนๆ 

 สงัด เปลงวาณิช, “เร่ืองกิจการสาธารณสุขที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงริเร่ิม หรือปรับปรุงให
กาวหนา,” บรรยาย ณ พระทีน่ั่งสิวโมกขพิมานในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, 29 กรกฎาคม 2505. (เอกสารไมตีพิมพ
เผยแพร) 

สถานการณทางเอกสารในการสัมมนาเรื่อง” ,การกระจายรายไดและแรงงาน“, นิคม จันทรวิทูร                  
. 2520กุมภาพันธ 24 เสนอที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  2520และแนวโนมในอนาคตป 2519 เศรษฐกิจในรอบป 

(เอกสารไมตีพิมพเผยแพร) 
 คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข, “คําวินิจฉัยที่ 20/2528 เร่ือง นายวิษณุ หงสพงศ กบัพวกรองทุกขใหเพิก

ถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข,” 6 กันยายน 2528. 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “มติคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0404/ว. 50 เร่ือง การลงโทษขาราชการที่กระทํา

ความผิดวินัยกรณีทุจริตในการสอบ,” 12 เมษายน 2511. 
 คณะกรรมาธิการการศึกษาและวฒันธรรม (สภานิตบิญัญัติแหงชาติ), “บันทึกการประชุมพิจารณาราง

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ…, คร้ังที่ 5/2521,” 2 สิงหาคม 2521 
 กรมสรรพากร, “หนังสือที ่กค. 0802/10123,” 22 สิงหาคม 2528. 
 “เร่ืองงบประมาณการจายเงินแผนดิน ร.ศ. 111-112,” หอจดหมายเหตุแหงชาติ, น.1.3 เลขที่ 3,10, 11. 
 Suthilak Ambhanwong,  “Present scene in library education in universities, Thailand,” Paper presented at 

the 1st Conference on Asian Cooperation, Taipei, Taiwan, 19-22 August 1974. 

                     (8)  การเขียนเชิงอรรถอางอิงจากการสัมภาษณ 
 

        สัมภาษณ \\ ช่ือผูใหสัมภาษณ, \\ตําแหนง (ถามี) ,\\วัน เดือน ป ที่ทําการสัมภาษณ . 

        การอางถึงการสัมภาษณ ใหระบุคําวา  สัมภาษณ   ช่ือผูใหสัมภาษณ  ตําแหนง(ถามี) วัน เดือน ปที่ 
 ทําการสัมภาษณ 

         ผูใหสมัภาษณ 

- ใชหลักเกณฑเดียวกับผูแตง โดยระบุชื่อผูใหสัมภาษณคร้ังละ 1 คน 
-  ถาสัมภาษณหลายคนในหนวยงานเดียวกนัพรอมกัน ใหระบชุื่อผูใหสัมภาษณทีละคน 
-  ตําแหนงของผูใหสัมภาษณเทาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สัมภาษณ (ถามี) 

  ตัวอยาง   การเขียนเชิงอรรถอางอิงการจากการสัมภาษณ 

    สัมภาษณ  เทียนฉาย กีระนนัทน, อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,  2 มิถุนายน 2539. 
    Interview with Vishidh Prachuabmoh,  Director, Institute of  Population Studies, Chulalongkorn 

University,  25 February 1977. 

จัดรูปแบบ: ซาย, จากขวาไปซาย,
การเยื้อง: หนาลอย:  0 ซม.,
ชองวาง กอน:  0 พ.

ถูกลบ : 
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      2.3.2   การเขียนเชิงอรรถอางอิงเม่ืออางเอกสารซ้าํ 

       ในการเขียนเชิงอรรถของเอกสารที่อางถึงเปนครั้งแรกใหลงรายการอยางสมบูรณ แตถามีการอางเอกสาร
เร่ืองนั้นซ้ําอีก ใหใชวิธีเขียนดงันี ้

       การอางเอกสารเร่ืองนัน้ซํ้าโดยไมมีเอกสารอื่นมาคั่น ถาเปนเอกสารภาษาไทยใหใชวา เรื่องเดียวกัน ถา
เปนเอกสารภาษาตางประเทศใหใชวา Ibid. แตถาเอกสารเรื่องเดียวกนันัน้มาจากหนาทีอ่างถึงตางหนากนั ให ระบุเลข
หนาไปดวย  เชน 

                             เร่ืองเดียวกัน, หนา 13. 
                             Ibid., p. 19. 

       แตถามีการอางเอกสารนัน้ซ้ําในบทเดยีวกนัโดยมีเอกสารอื่นมาคั่น ใหลงรายการยอโดยตัดขอความสวน
ที่เปนสถานที่พิมพ สํานักพิมพ ปพิมพ ออกได 

      ตัวอยาง  การเขียนเชิงอรรถอางอิงเมื่ออางเอกสารซ้ํา 

     ¹ขจร สุขพานชิ, ฐานนัดรไพร(กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร, 2519), หนา  2. 

          2เจริญ อินทรเกษตร,   “ฐานันดร,”  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 11 (2515-2516): 6914. 
         3ขจร สุขพานชิ, ฐานันดรไพร, หนา 13. 

         4เร่ืองเดียวกนั, หนา 35. 
      5เจริญ อนิทรเกษตร, “ฐานันดร,” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 11: 6914. 

         1William A. Katz, Introduction to reference work,2nded. (New York: McGraw-Hill, 1974), 1: 13. 
                 2Ibid., p. 21. 

         3Karl W. Deutsch, Nationalism and social communication: An Inquiry into the foundation of nationality, 
2nded. (Cambridge, MA:  MIT Press, 1967), p. 6. 

      4Katz, Introduction to reference work, 2: 217. 
         5Ibid., p. 232. 
         6Rutherford D. Rogers and David C. Weber, University library administration, (New York: H. W. 

Wilson, 1971), pp. 3.8-3.9. 

      2.3.3   การพิมพเชิงอรรถอางอิง 
       การพิมพเชิงอรรถอางอิงใหใชตัวเลขอารบิก หรือตัวเลขไทย อยางใดอยางหนึ่งตลอดทั้งวิทยานิพนธ

(กรณีที่ใชเลขไทย ตัวเลขอ่ืนๆในเนื้อหาวิทยานิพนธและเลขหนาตองพิมพเลขไทยดวย ยกเวนตัวเลขประกอบ
เอกสารอางอิงภาษาอังกฤษใหใชตัวเลขอารบิก) โดยพิมพยกลอยขึ้นเหนือแนวบรรทัดเล็กนอย(Superscript) ณ 
ตําแหนงที่ตองการอางอิง  ไมตองมีเครื่องหมายวงเล็บ     เริ่มดวยหมายเลข 1 เรียงลําดับตอเนื่องไปจนจบบท   เมื่อขึ้น
บทใหมใหเริม่ดวยหมายเลข 1 ใหมทุกบท   และพิมพรายการเชิงอรรถอางอิงทายหนา       รายการเชิงอรรถอางอิงให
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พิมพไวสวนลางของแตละหนาที่อางถึง และใหแยกจากเนื้อเร่ืองโดยขีดเสนคั่นขวางจากแนวพิมพดานซายของ

กระดาษ ยาวประมาณ 2 นิ้ว    และพิมพเชิงอรรถใตเสนนี้ หางเสนประมาณ 0.5 นิ้ว บรรทัดแรกของแตละรายการให
ยอหนา  ตรงกับยอหนาของเนื้อหาวิทยานิพนธ  โดยเขียนหมายเลขกํากับหนารายการอางอิง ยกลอยเหนือแนวบรรทัด 
ใหตรงกับหมายเลขที่อางอิงในเนื้อความในหนานัน้ๆ     ถาเชิงอรรถมีเกินกวา 1 บรรทัด   บรรทัดตอมาใหพิมพตรงกับ
แนวพิมพดานซายทุกบรรทัดจนจบรายการ โดยใหบรรทัดสุดทายของขอความในเชิงอรรถอยูหางจากขอบกระดาษ
ดานลาง ประมาณ 1 นิว้   ขอความของเชิงอรรถอางอิงทุกรายการตองจบลงในหนาเดียวกนั ครบตามจํานวนหมายเลข

ที่อางอิงอยูในแตละหนา ยกเวนถาเชิงอรรถรายการใดยาวมาก  และไมมีเชิงอรรถขออ่ืนตามมาในหนาเดียวกัน ให
พิมพตอในหนาถัดไปได       

ตัวอยาง 
    กระบวนการประเมินความตองการเปนเทคนิคที่จะชวยใหงานบริหารโรงเรียนของครูใหญ เปนท่ียอมรับ

ของครู อาจารย นักเรียน และชุมชน สมาชิกและผูที่เกี่ยวของในหนวยงานมองเห็น¹ 
 

      ¹สุรพันธ ยนัตทอง,  การบริหารโรงเรียน: นวัตกรรม เทคนิค ประสบการณ (กรุงเทพมหานคร: หนวย
ศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู, 2533), หนา 133. 

 ระยะหางจากขอบกระดาษประมาณ 1 นิ้ว 
 
 
 

                                      แนวขอบกระดาษดานลาง 
 
 
2.3.4   การอางอิงในเชิงอรรถเสริมความ 

ในกรณีที่ผูเขียนประสงคจะอธิบายหรือขยายความ หรือใหความหมายของศัพทเฉพาะที่คิดวาผูอานไมทราบ   
หรืออธิบายความหมายในเนื้อหาเพื่อใหเขาใจชัดเจนขึ้น  เรียกวา การอางอิงในเชิงอรรถเสริมความ (content footnotes)  
ใหแยกสวนที่เสริมความนั้นออกมาตางหาก พิมพไวที่สวนลางของแตละหนาที่อางอิงในทํานองเดียวกันกบัการพิมพ
รายการเชิงอรรถปกต ิ   ถาคําอธิบายหรือขยายความที่ปรากฏในเชิงอรรถเสริมความนั้น ไมใชเนือ้หาทีผู่เขียน เขียนขึ้น
เอง แตมีแหลงที่มาที่สามารถอางอิงไดเชนเดยีวกับรายการเชิงอรรถปกติ  ใหลงรายการอางอิงไวดวยตามหลักเกณฑ
ขางตนแลวแตกรณี   โดยพิมพไวในวงเลบ็ตอทายขอความเชิงอรรถเสริมความ (ดูตัวอยางดานลาง) 

สัญลักษณที่กํากับเชิงอรรถเสริมความอาจใชเครื่องหมาย ดอกจัน (*) หรือ ตัวเลข ก็ได ในกรณีที่ใช
เครื่องหมายดอกจัน มีแนวทางวาใหใชเครื่องหมายดอกจนัในแตละหนาไมเกินจํานวน 3 ดอกจนั (***)   หากในหนา
เดียวกันจําเปนตองมีเชงิอรรถเสริมความเปนลําดับที ่4 และลําดับที ่5 ใหใชเครื่องหมายกริช [dagger (†) และ double 
dagger (††)] กํากับตามลําดับ  
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เพ่ือความสะดวกแกการอานและทําความเขาใจไดงายสวนเสริมความนี้ใหเขียนไวจนจบสวนเสริมความ 
ในหนาเดียวกันกับคําหรือขอความที่ตองการขยายความเพิ่มเติม 

หมายเหต ุ   เชิงอรรถเสริมความ  ใชในการอางอิงไดทั้ง การอางอิงแบบนามป  การอางอิงแบบตัวเลข และ
การอางอิงแบบเชิงอรรถ   ถาใชกับการอางอิงแบบตัวเลข และการอางอิงแบบเชิงอรรถ   ควรใชเครื่องหมายดอกจัน(*) เปน
สัญลักษณกํากับเชิงอรรถเสริมความ   เพ่ือใหแตกตางกับตัวเลขที่ใชในการอางอิงแบบตัวเลข และการอางอิงแบบ
เชิงอรรถ 

                ตัวอยาง  
3.  การแสดงลีลา*และทวงทํานองเขียน 
 

* ลีลาเปนคํามาจากภาษาบาลี แปลวา การเยื้องกราย ลลีาแหงกระบวนความรอยแกวนัน้ ไดแก การเลือกเฟน
ถอยคํามาใชแสดงความหมาย การนําคําที่เลือกเฟนนัน้มารวมเขาเปนประโยคและการจัดประโยคในรูปแบบตางๆ ให
ตอเนือ่งกนัเปนขอความ สวนการเลือกเฟนถอยคํา การจัดประโยคซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลนัน้เรียกวา 
“ทวงทํานองเขียน” (เปลื้อง ณ นคร 2511: 160) 

ตัวอยาง  
…ในบางประเทศอาจมีขอกําหนดใหเจาของลิขสิทธิ์ตองจดทะเบียนในวรรณกรรมนั้นดวย** 
 

    **สําหรับประเทศไทยกฎหมายมิไดกําหนดใหเจาของลิขสิทธิ์ตองทําการจดทะเบียนลขิสิทธ์ิ 
 

ตัวอยาง 
…สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยไดจัดการประกวดหนังสือชนิดตางๆ รวมทั้งหนังสอืสําหรับเด็กดวย 

และมีการประกาศรายชื่อหนงัสือที่ไดรับรางวัลในงานสปัดาหหนงัสือแหงชาติซึ่งไดจัดขึ้นทุกๆ ป *** 
  

***ดูเพ่ิมเติมที่ภาคผนวก ค., หนา 132. 
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บทท่ี 3 

รายการอางอิง (REFERENCES) 
 

รายการอางอิงมีประโยชนในการใหขอมูลที่จําเปนสําหรับผูสนใจ  ไดติดตามเอกสารและแหลงขอมลู
ตางๆทีอ่างอิงในวิทยานิพนธนัน้ไดถูกตอง   ดังนั้น รายการอางอิงจะตองตรงกับรายการที่ผูเขียนอางอิงไวในเนื้อหา
วิทยานิพนธทุกรายการ ขอมูลในรายการอางอิงตองมีรายละเอียดถูกตองครบถวนและสมบูรณ วิธีทีจ่ะใหแนใจวา
ขอมูลในรายการอางอิงถูกตองและสมบูรณ คือ ใหตรวจสอบรายการอางอิงแตละรายการ   กับการอางองิที่ปรากฏใน
เลมและเอกสารตนฉบับ  

 การอางอิงเอกสารและแหลงขอมูลตางๆในวิทยานิพนธ ไมวาจะใช การอางอิงแบบนาม-ป, แบบ
ตัวเลข หรือ การอางอิงแบบเชิงอรรถ   เปนการอางถึงงานที่สนับสนุนเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ   ดังนั้นเม่ือเรียบ
เรียงวิทยานิพนธเสร็จ   ใหรวบรวมรายการเอกสารและแหลงขอมูลอางอิงตางๆเหลานั้นทุกรายการ ไวในรายการ
อางอิง(REFERENCES)ทายวิทยานิพนธ  ถามีเอกสารหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของแตไมไดนํามาอางอิงและผูเขียน
วิทยานิพนธประสงคจะนํามารวมไวดวย ใหพิมพตอจากรายการอางอิง  โดยข้ึนหนาใหมและใชคําวา 
บรรณานุกรม (Bibliography) 

 

เมื่อใชวิธีการเขียนรายการอางอิงแบบใดแลว 
ใหใชวิธีการน้ัน ตลอดท้ังวิทยานิพนธ 

ตอไปนี้จะไดกลาวถึง การเขียนรายการอางอิง การเรียงลาํดับรายการอางอิง การใชคํายอ และการใช
เครื่องหมายวรรคตอน  

 

3.1  การเขียนรายการอางอิง 

       การเขียนรายการอางอิงในขัน้สดุทายนี ้ ในเนือ้ความไมวาผูเขียนไดอางองิเอกสารหรือแหลงขอมูลตางๆ 
แบบนาม-ป  อางอิงแบบตัวเลข หรืออางอิงแบบเชิงอรรถ  ใหใชรูปแบบ(Format)การเขียนรายการอางอิงเหมือนกันโดย
ตลอดตามประเภทของเอกสารหรือแหลงขอมลูตางๆ เชน หนงัสือ บทความในหนังสือ วารสาร หนังสอืพิมพ 
สารานุกรม วทิยานิพนธ จุลสาร เอกสารอดัสําเนา ขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส  ส่ืออินเทอรเน็ต และการสัมภาษณ 
ฯลฯ   การเขียนรายการอางองิในคูมือนี้มีอยูสองรูปแบบ (ตอไปจะเรียกวา แบบที่ 1 และ แบบที่ 2 ตามลําดับ) ซึ่งมีขอ
แตกตางกันเพียงเลก็นอย  คือ  

           แบบที่ 1         ปพิมพ อยูทายรายการ กอนเลขหนา(ถามี)      
           แบบที่ 2         ปพิมพ  ตามหลังชื่อ  ผูแตง      

สําหรับรายละเอียดการเขียนรายการอางอิงตามประเภทของเอกสารหรือขอมูลแตละแบบมีดังนี ้
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      3.1.1  หนังสือ 

  แบบที่ 1      ผูแตง.\\ ช่ือหนังสือ.\\ เลมที่หรือจํานวนเลม(ถามี),\\ครั้งที่พิมพ (ถามี).\\ช่ือชุดหนังสือและลําดับที่   
(ถามี).\\ สถานที่พิมพ:  \ สํานักพิมพ, \ ปพิมพ. 

   แบบที่ 2        ผูแตง.\\ ปพิมพ. \\ ช่ือหนังสือ.\\ เลมที่หรือจํานวนเลม (ถามี),\\ครั้งที่พิมพ(ถามี).\\ช่ือชุดหนังสือและ
ลําดับที่ (ถามี).\\ สถานที่พิมพ: \ สํานักพิมพ. 

  ผูเขียนสามารถเลือกใชแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 ก็ได แตใหใชแบบเดียวกันโดยตลอด  สําหรับแบบที่ 2   
บางสาขาวิชาจะกําหนดใหปพิมพอยูในเครื่องหมายวงเล็บ  (  )  ตามระบบการอางอิงแบบAPA Style  ก็ได 

 ขอมูลที่จําเปนตองมี ไดแก ช่ือผูแตง ช่ือหนงัสือ สถานที่พิมพ สํานักพิมพ  ปพิมพ ขอมูลอืน่ๆ ที่ระบุ
เพ่ิมเติมเพื่อความชัดเจนของรายการอางอิงนั้น ไดแก   คร้ังที่พิมพ ชือ่ชุดหนงัสือ  และจาํนวนหนาทั้งหมด   ซ่ึงมีวิธีเขียน
ดังนี ้

                     ผูแตงหรอืบรรณาธิการ 

        -   ถาผูแตงเปนชาวตางประเทศ  ใหลง ช่ือสกุล  ตามดวยอักษรตัวยอของชื่อตนและชือ่กลาง (ถามี) 
        -  ใชเครื่องหมายจุลภาค  ( , )  แบงชื่อสกลุและอักษรยอของชือ่ตน กบัชื่อกลาง  เชน 

    Reynolds, F. E. 
    Fontana, D., Jr. 

         -  ถาผูแตงเปนชาวไทย ใหลงชื่อกอนแลวตามดวยนามสกุล   ในกรณีที่เขียนเอกสารเปนภาษาตาง 
ประเทศ อาจใชแนวทางเดียวกนักบัผูแตงชาวตางประเทศได 

          - ผูแตงชาวไทย มีฐานนัดรศักดิ์ บรรดาศักดิ ์ใหพิมพช่ือ ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) และฐานนัดร
ศักดิ์ หรือ บรรดาศักดิ์  เชน 

     ธรรมศักดิ์มนตรี, เจาพระยา 
     วิจิตรวาทการ, หลวง 

          -  ถาผูแตง 2 คน หรือมากกวา 2 คน แตไมเกิน 6 คน ลงช่ือผูแตงทุกคน ใหใชคําวา และ หรือ , and 
กอนชือ่ผูแตงคนสุดทาย แตถามีผูแตง 6 คน หรือมากกวานัน้ขึน้ไปใหใชคําวา และคนอ่ืนๆ สําหรับภาษาไทย และให
ใช et al. หรือ and others  สําหรับภาษาตางประเทศ   เวนแตสาขาวิชานัน้ๆ จะนิยมใหระบุชือ่ผูแตงทุกคนหรือระบอุยางอืน่ 

       ตัวอยาง   
Fukutake, T., and Morioka, K. 
Hanson, H., Borlaug, N. E., and Anderson, R. G. 
ชาญวิทย เกษตรศิริ และ สุชาต ิสวัสดิศรี 
สุทัศนีย บุญดง, วิมล พาณิชยการ, อรุณี จันทรสนทิ, จริยา เล็กประยูร และ วีณา เมฆวิชยั. 
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 Stevenson, H. W., et al. 
 Wilson, K., and others. 
 วิญ ูอังคณารักษ และคนอืน่ๆ. 

 (อีกวิธีหนึง่ที่มผีูเขียนใชกนั คือกลับชื่อสกุลเฉพาะผูแตงคนแรก สวนคนที่สองเปนตนไป เขียนตามที่
ปรากฏ เชน  Hanson, H., N. E.  Borlaug, and R. G.  Anderson.) 

        - ถาผูแตงเปนสถาบนั ควรคํานึงถึงแนวทางดังตอไปนี้ดวย คือตองพยายามใหผูอานไมสับสนระหวาง
สถาบนัทีอ่างถงึนัน้กับสถาบนัอืน่ๆ ทัง้นี้ถาเปนหนวยงานรัฐบาล อยางนอยตองอางถึง ระดับกรม หรือเทียบเทาและ
เขียนอางช่ือหนวยงานระดับสูงมากอน  โดยให เขียนกลับคํานําหนา ดงันี้  

มหาดไทย, กระทรวง.  กรมการปกครอง. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง.  กรมสามัญศึกษา. 
สาธารณสุข, กระทรวง.  กรมควบคุมโรคติดตอ. 
การปกครอง, กรม. 
ประชาสัมพันธ, กรม. 

                       -  ถาไมมีชื่อผูแตง  ใหเขียนช่ือเรื่องในตําแหนงของผูแตง 

        -   ถาเปนหนงัสือที่มีบรรณาธิการ และผูอางอิงตองการอางถึงหนังสอืทั้งเลม ใหเขียนชื่อ บรรณาธิการ
แทนผูแตง และใสคําวา บรรณาธิการ สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําวา ed. หรือ eds. แลวแตกรณีสําหรับเอกสาร
ภาษาตางประเทศ  เชน    Forbes, S. M., ed. 

        -   ปดทายชือ่ผูแตงหรือบรรณาธิการดวยเครื่องหมาย มหพัภาค ( . )    เชน ตีรณ พงศมฆพัฒน และจารุมา 
อชักุล, บรรณาธิการ. 

    ช่ือหนังสอื 

   - ชื่อหนังสือที่เปนภาษาตางประเทศให พิมพตัวใหญเฉพาะอักษรตัวแรก ของชื่อเรื่อง ชื่อเร่ืองรอง 
(ถามี) ซึ่งมักพิมพตามหลังเครื่องหมาย มหัพภาคคู ( : ) และชือ่เฉพาะ 

     -  พิมพ ตัวหนา หรือ ขีดเสนใต หรือพิมพตัวเอน  อยางหนึ่งอยางใดเพียงแบบเดียว หรือใช
ตัวอักษรพิมพปกติตามความนิยมในสาขาวิชานั้นๆ ในกรณีที่เปนหนังสือทางดานวทิยาศาสตร อาจพิมพโดยไมใช
ตัวหนาหรือขีดเสนใตได ทั้งนี ้ตองพิมพชื่อ พืช สัตว และสิง่มีชีวิตอื่นๆ ที่เปนภาษาละตนิ โดยใชตวัเอน ตัวหนา หรือ
ขีดเสนใต อยางหนึง่อยางใด 
                      -  ลงขอมูลที่จําเปนสําหรับการสืบคน เชน  คร้ังที่พิมพ (3 rd ed.) เลมที่ (vol.2) ตามหลังชื่อเร่ืองโดย 
ค่ันดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )  

          -  จบขอความสวนนี้ดวยเครื่องหมาย  มหัพภาค ( . ) 
                       ในกรณีที่ช่ือหนังสือที่อางอิงมีหลายเลม  หรือพิมพหลายครั้ง หรือเปนชุด หรือมีลําดับที ่ 
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           - ใหลงขอมูลที่จําเปนสําหรับการสืบคน โดยระบุไวหลังชือ่เร่ืองตามลําดับ โดยแตละรายการคั่นดวย
เครื่องหมายมหัพภาค ( . )   

   สถานที่พิมพและสํานักพิมพ 

     -  ใหระบุชือ่จังหวัดหรือชือ่เมือง ถาชื่อเมอืงไมเปนที่รูจักแพรหลาย หรืออาจทําใหสับสนกับเมืองอื่น 
ใหระบุชือ่จังหวัดหรือเมืองหรือประเทศที่สํานักพิมพนัน้ต้ังอยู 

        -   ถาในเอกสารนั้น มีชื่อสํานักพิมพตั้งอยูในเมืองมากกวา 1 เมือง ให เลือกเมืองแรก 
        -   พิมพเฉพาะชือ่สํานักพิมพ สวนคําระบุสถานะของสาํนักพิมพ   เชน ห.จ.ก., บริษัท, Publishers, Co., 

Ltd. หรือ Inc. ใหตัดออก    สํานักพิมพที่เปนของสมาคม  มหาวิทยาลยั ใหระบชุื่อเต็ม  เชน สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั,  University of Tokyo Press   เปนตน 

     -   ถาไมปรากฏสํานักพิมพหรือสถานที่พิมพ   ใหระบุ  (ม.ป.ท.)  หรือ  (n.p.)  อยูในเครื่องหมาย
วงเล็บ  (  )   แลวแตกรณี                                                                                                                                          

     -  ถาใชแบบที่ 1 จบขอความสวนนี้ดวยเคร่ืองหมาย จุลภาค ( , )    ถาใชแบบที่ 2  จบดวยเครื่องหมาย
มหัพภาค ( . )  

   ปพิมพ 

     -   ระบุปที่พมิพงานนัน้   (สําหรับงานที่ไมตีพิมพเผยแพร  ปพิมพ หมายถึงปที่ผลิตงานนั้น) 
     -  งานทีอ่ยูระหวางการจัดพิมพเผยแพร  ใหใชคําอยูในวงเล็บวา  (กําลังจัดพิมพ)  หรือ (in press)

แลวแตภาษาของงานนัน้ๆ 
  -  ถาใชแบบที ่2  ใหเขียนปพิมพตอจากชื่อผูแตงหรือ บรรณาธิการ 

 -   ถาไมปรากฏปพิมพ  ใหระบุตัวอักษรอยูในวงเลบ็วา  (ม.ป.ป.)  หรือ  (n.d.)  แลวแตกรณี 
 -   จบดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )                                                                                                              

ตวัอยาง   การเขียนรายการอางอิงหนังสือ แบบนาม-ป และแบบเชิงอรรถ แบบท่ี 1 

ภาษาไทย 
ขจร  สุขพานชิ.   ฐานนัดรไพร.   กรุงเทพมหานคร:  ภาควชิาประวัตศิาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 

2519. 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ สํานกังาน.  รวมบทความวิชาการดานเศรษฐกิจและสังคม.  

กรุงเทพมหานคร:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ  2519. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร. แผนกวิชาการปกครอง.  รายงานการสัมมนาเรื่องปญหาของรัฐ-วิสาหกิจ

ไทย.  กรุงเทพมหานคร:  แผนกวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย, 2518. 

ชาญวิทย  เกษตรศิริ  และ  สชุาติ  สวัสดิศรี,  บรรณาธิการ.  ประวัติศาสตรและนักประวัติศาสตรไทย.  

กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพประพันธสาสน, 2519. 
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เชิดชาย  เหลาหลา.  สังคมวิทยาชนบท.  พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพแพรพิทยา,  2519. 

เติม  วิภาคยพจนกิจ.  ประวัติศาสตรอีสาน. 2 เลม.  พิมพคร้ังที่ 2.  พระนคร:  สํานักพิมพสมาคมสังคมศาสตรแหง

ประเทศไทย,  2515. 

แนช,  จอรช;  วอลดอรฟ,  แดน;  และ  ไรซ,  โรเบิรต  อ.ี  มหาวิทยาลัยกบัชุมชนเมือง.  แปลโดย  อปัสร ทรัยอัน  และคน

อืน่ๆ.  กรุงเทพมหานคร:  สํานกัพิมพแพรพิทยา,  2518. 

ประชาสัมพันธ,  กรม.  รวมบทความเกี่ยวกับสถานการณในประเทศลาว.  พระนคร:  กรมประชาสัมพนัธ,  2504. 

ประพัฒน  ตรีณรงค.  พระประวัติและงานสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานภุาพ . พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพ- ธนบุรี: 

                   สํานักพิมพแพรพิทยา,  2516. 

พระราชวรมุน.ี  ปรัชญาการศึกษาของไทย.  พระนคร:  สํานกัพิมพเคล็ดไทย, 2518. 

ไพฑูรย  มีกุศล.  การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสาน  พ.ศ.  2436-2453. เอกสารการนิเทศการศึกษา.  ฉบับที่  149.  

กรุงเทพมหานคร:  หนวยศึกษานิเทศก  กรมการฝกหัดครู, 2517. 

วิจิตรวาทการ, หลวง.  ศาสนาสากล เปรียบเทยีบศาสนา ลัทธิ และปรัชญาตางๆ ทัว่โลก. 5 เลม.  พิมพคร้ังที่ 2.   

พระนคร:  โรงพิมพ ส.ธรรมภักดี,  2498-2501. 

วิชาการ,  กรม.  จุดประสงคในการสอน.  พระนคร: กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ, 2518. 

วิญ ู อังคณารักษ  และคนอืน่ๆ.  กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพมหานคร:  ฝายพัฒนาการเมืองและการปกครอง        

                  สํานักนโยบายและแผนมหาดไทย  กระทรวงมหาดไทย,  2516. 

สมบูรณ  ไพรินทร.  บันทึกเหตกุารณทางการเมอืงต้ังแต  24  มิถนุายน 2475-25  ธันวาคม  2515. 2  เลม. (ม.ป.ท.,  
ม.ป.ป.). 

สุธรรม  พงศสําราญ,  วิรัช  ณ สงขลา  และพึงใจ  พ่ึงพานชิ.  หลักการประกนัวนิาศภัย.  กรุงเทพมหานคร:   
ไทยวฒันาพานิช, 2519.  

ภาษาอังกฤษ 

College  bound  seniors.  Princeton, NJ:  College  Board  Publications, 1979. 
Elliott,  H.  Public  personnel administration: A value  perspective.  Reston, VA:  Reston ,1985. 
Fontana,  D., Jr.  Classroom control:  Understanding and building classroom behavior.  London:   

The British  Psychological  Society, 1985. 
Burris-Meyer,  H., and  Cole,  E.  C.  Theatres and auditoriums. 2nded.  with new supplement.   

New York:  Robert  E.  Krieger, 1975. 
Fletcher,  R.  The making of sociology:  A study of sociology theory.  vol. 1. Beginnings and foundations.  

New  York:  Charles  Scribner’s  Sons, 1971. 
Foucault,  M.  The  archaeology  of  knowledge.  Translated  by  A.  M.  Sheridan  Smith.  London:  Tavistock  

Publications, 1972. 
Fukutake,  T.,  and  Morioka,  K., eds.  Sociology and social development in Asia: Proceedings of the  symposium.  

Tokyo: University of  Tokyo Press,  1974. 
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Katz,  W.  A.  Introduction to reference work.  2 vols.  2nded.  New  York:  McGraw-Hill, 1974. 
Lauer,  J.  M.,  and others.  Four worlds of  writing.  2nded.  New  York:  Harper & Row,  1985. 
Letheridge,  S.,  and  Camnon,  C.  R.,  eds.  Bilingual education:  Teaching English as a second language.   

New  York:  Prager, 1980. 
Thailand.  Office of  the National Education Commission.  A research report on higher education system :  A case 

study of  Thailand.  Bangkok:  Office of  the National Education Commission, 1977. 
 

 ตัวอยาง   การเขียนรายการอางอิงหนังสือ แบบนาม-ป และแบบเชิงอรรถ แบบท่ี 2             
 

การเขียนรายการอางอิง    แบบที่ 2    ใหระบุ   ปพิมพ   ตามหลังช่ือผูแตง 
          ที่สําคัญใหเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวโดยตลอด 

 ภาษาไทย 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.  คณะรัฐศาสตร,  แผนกวิชาการปกครอง.  2518.  รายงานการสัมมนาเรื่องปญหาของ 

                     รัฐวิสาหกิจไทย.  กรุงเทพมหานคร:  แผนกวชิาการปกครอง คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

 ชาญวทิย  เกษตรศิริ  และ  สชุาติ  สวัสดิศรี,  บรรณาธิการ.  2519.  ประวัตศิาสตรและนักประวัติศาสตรไทย.  

กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพประพันธสาสน. 

แนช,  จอรช;  วอลดอรฟ,  แดน;  และ ไรซ,  โรเบิรต  อี.  2518.  มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมอืง.  แปลโดย  อัปสร  ทรัย

อนั  และคนอ่ืนๆ.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพแพรพิทยา. 

ภาษาอังกฤษ 

Katz,  W.  A.  (1974).  Introduction  to reference  work.  2  vols.  2nded.   New  York:  McGraw-Hill. 
Lauer,  J.  M.,  and  others.  (1985).  Four  worlds  of  writing.  2nded.   New  York:  Harper  &  Row.   
Letheridge,  S.,  and  Comnon,  C.  R., eds.  (1980).  Bilingual education  :  Teaching English as a second language.  

New  York:  Praeger.  
Thailand.  (1977).  Office of the National  Education Commission.  A research  report on higher education  system:  

A case study of  Thailand.  Bangkok:  Office of the National Education Commission. 
 

ตวัอยาง การเขียนรายการอางอิงหนังสือ แบบตวัเลข   

   ใหลงรายการอางอิงเรียงตามลําดับตัวเลขที่อางอิงในเนื้อความโดยพิมพตัวเลขอยูในวงเลบ็ (  ) หรือ [ ] โดย
ไมตองเรียงตัวอักษร  ไมตองแยกภาษา  และประเภทของเอกสาร 

 แบบที่ 1   (ปพิมพอยูทายรายการ) 
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(1) ขจร  สุขพานิช.  ฐานันดรไพร.  กรุงเทพมหานคร:  ภาควิชาประวัติศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2519. 

(2) ไพฑูรย  มกีุศล.  การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสาน  พ.ศ.  2436-2453.  เอกสารการนิเทศการศึกษา,  ฉบับที ่ 
149.  กรุงเทพมหานคร:  หนวยศึกษานิเทศก  กรมการฝกหัดครู, 2517. 

(3) Fukutake,  T.,  and  Morioka,  K.,  eds.  Sociology and social development in Asia:  Proceedings of  the 
symposium.  Tokyo:  University  of  Tokyo Press, 1974. 

(4) ชาญวิทย  เกษตรศิริ  และสุชาติ  สวัสดศิรี,  บรรณาธิการ.  ประวัติศาสตรและนักประวัติศาสตรไทย.  
กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพประพันธสาสน,  2519. 

(5) ประพัฒน  ตรีณรงค.  พระประวัติและงานสมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานภุาพ.  พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพ- ธนบุรี:  
สํานักพิมพแพรวิทยา, 2516. 

(6) Fletcher,  R.  The making of  sociology:  A study of sociology theory. vol.  I:  Beginnings and  foundations.   
New  York:  Charles  Scribner’s Sons, 1971. 

(7) วิจิตรวาทการ,  หลวง.  ศาสนาสากล เปรียบเทียบศาสนา ลทัธ ิและปรชัญาตางๆ ทัว่โลก.  5 เลม.  พิมพคร้ังท่ี 2.   
พระนคร:  โรงพิมพ ส.ธรรมภักดี, 2498-2501. 

(8) เติม  วภิาคยพจนกิจ.  ประวตัิศาสตรอีสาน.  2 เลม.  พิมพคร้ังที่ 2.  พระนคร:  สํานักพิมพสมาคมสังคมศาสตร 
แหงประเทศไทย, 2515. 

แบบที่ 2   (ระบ ุปพิมพ ตามหลังชือ่ผูแตง ) 

(1)  ขจร  สุขพานิช.  (2519).   ฐานนัดรไพร.   กรุงเทพมหานคร:  ภาควิชาประวตัิศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ         
                     ประสานมิตร.             
(2) ไพฑูรย  มกีุศล.  (2517).  การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสาน  พ.ศ.  2436-2453.  เอกสารการนิเทศการศึกษา,  

ฉบับที่  149.  กรุงเทพมหานคร:  หนวยศึกษานิเทศก  กรมการฝกหัดครู. 2517. 
(3) Fukutake,  T.,  and  Morioka,  K.,  eds. (1974).   Sociology and social development in Asia:  Proceedings  of the 

symposium.  Tokyo:  University of  Tokyo Press.   
(4) ชาญวิทย  เกษตรศิริ และสุชาติ  สวัสดศิรี,  บรรณาธิการ.  (2519).  ประวัติศาสตรและนกัประวัติศาสตรไทย.  

กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพประพันธสาสน.   
(5) ประพัฒน  ตรีณรงค.  (2516).   พระประวตัิและงานสมเดจ็ฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ.  พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพ-

ธนบุรี:  สํานักพิมพแพรวิทยา.  
(6) Fletcher,  R.  (1971).   The making of  sociology:  A study of sociology theory. vol. I:  Beginnings and  foundations.  

New  York:  Charles  Scribner’s  Sons.  
(7) วิจิตรวาทการ,  หลวง.  (2498-2501).   ศาสนาสากล เปรียบเทียบศาสนา ลทัธิ และปรชัญาตางๆ ทัว่โลก.  5 เลม.  พิมพ

คร้ังที่ 2.  พระนคร: โรงพิมพ ส.ธรรมภักดี.    
(8) เติม  วภิาคยพจนกิจ.  (2515).   ประวัติศาสตรอีสาน.  2 เลม.  พิมพคร้ังที่ 2.  พระนคร:  สํานักพิมพสมาคม

สังคมศาสตรแหงประเทศไทย.     
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 3.1.2  หนังสือพิมพในโอกาสพิเศษ 

     หนังสอืพิมพในโอกาสพิเศษ เชน หนังสอืงานศพ งานวนัสถาปนา กฐิน หรืออืน่ๆ ซึ่งถือเปน
เอกสารอางอิงที่สําคัญ ใหลงรายการอางอิงเหมือนหนังสือธรรมดา โดยเพิ่มเติมรายละเอียดของหนังสือดังกลาวไวใน 
วงเล็บ ( )ทายรายการ   ตวัอยางเชน 

 ขจร  สุขพานิช.  เมื่อเซอรยอนเบาริงเขามาเจริญทางพระราชไมตรี.  พระนคร:  โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย,  2497.  
(มหามกุฏราชวทิยาลัย  พิมพถวาย  ม.จ.  ชัชวลิต  เกษมสันต  ในมงคลสมัยมีพระชนม  5  รอบ  12  
มิถุนายน  2497). 

 ครูไทย.  เมือ่คอมมวินิสตครองเมอืง.  ใน  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาวิภาวดีรังสิต. 
หนา  96-148.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร,ี  2520.  (คณะรัฐมนตรีจัดพิมพ
ถวายพระเกยีรตแิละสดุดีวีรกรรม). 

ตัวอยางการเขียนรายการอางองิหนังสือที่พิมพในโอกาสพิเศษ หนงัสือแปล ยกตวัอยางเฉพาะแบบที่ 1 
เทานัน้ สวนแบบที ่2 ใหระบุปพิมพตามหลังชือ่ผูแตง ที่สําคัญ ใหใชแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวโดยตลอด 
  
                     3.1.3  หนังสือแปล 
                      หนงัสือแปล มีแบบและหลักเกณฑในการบันทึกรายการอางอิงแตละแบบตามลําดับดังนี้ 

     
แบบที่ 1           ผูแตง.\\ ช่ือเรื่อง.\\ แปลโดย  ผูแปล.\\ สถานที่พิมพ:\ สํานักพิมพ,\ ปพิมพ. 

     ตัวอยาง 
     แนช,  จอรช;  วอลดอรฟ,  แดน;  และ  ไพรซ,  โรเบิรต  อ.ี  มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมอืง.  แปลโดย   อัปสร   ทรัยอนั   
                      และคนอืน่ๆ.   กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพแพรพิทยา, 2518. 
     Foucault,  M.  The archaeology of knowledge.  Translated by A.  M.  S.  Smith.  London : Tavistock, 1972.                   

 

แบบที่ 2                 ผูแตง.\\ ปพิมพ.\\ ช่ือเรื่อง.\\ แปลโดย  ผูแปล.\\ สถานที่พิมพ: \ สํานักพิมพ. 

           ตัวอยาง 
แนช,  จอรช;  วอลดอรฟ,  แดน;  และไรซ,  โรเบิรต  อี.  2518.  มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมอืง.  แปลโดย      อัปสร ทรัย

อนั  และคนอืน่ๆ.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพแพรพิทยา. 
Foucault,  M.  1972.  The archaeology of  knowledge.  Translated  by  A. M. S.  Smith.  London: Tavisstock.   

3.1.4  บทความในหนังสือ 

     บทความในหนงัสือในที่นีอ้าจหมายถึง ขอเขียนบทหนึ่งในหนังสอืเลมเดียวกนัที่มผีูเขียนหลายคน  มแีบบ
และหลักเกณฑในการบันทึกรายการอางอิงดังนี ้
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แบบที่ 1         ช่ือผูเขียนบทความ.\\ ช่ือบทความ.\\ ใน \ ช่ือบรรณาธิการ (ถามี), \ ช่ือเรื่อง, \ เลขหนา.\\  สถานที่พิมพ  : 
\สํานักพิมพ,\ ปพิมพ. 

     
 แบบที่ 1         ช่ือผูเขียนบทความ.\\ ปพิมพ. \\ ช่ือบทความ.\\  ใน \ ช่ือบรรณาธิการ(ถามี),\ ช่ือเรื่อง,\  เลขหนา. \\  
                                       สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 

 
การลงรายการตางๆ สวนมากใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสอื  สวนการระบุชื่อบรรณาธิการ กับ เลขหนา 

นัน้  ใหทําดังนี ้
             -  การระบชุื่อบรรณาธิการใหเขียนชื่อตน  ชือ่กลาง (ถามี) โดยใชชื่อยอ  และตามดวยชือ่สกุลตามลาํดับ 
                   -  ถามีบรรณาธิการตั้งแต 2 คน  ใหใชเครื่องหมายจุลภาค (,) ค่ันแตละชือ่  และใชคําวา และ (and) กอน   
ชื่อสุดทาย 
                    -  ระบุคําวา (บรรณาธิการ) หรือ (ed.) หรือ (eds.) ภายในวงเล็บไวหลังชือ่ เพ่ือใหรูวาบุคคลนั้นเปน 
บรรณาธิการ    ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) 
                    -   สวนเลขหนา หมายถงึเลขหนาที่ปรากฏในเลม ใหระบุคําวา หนา หรือ  p.(หนาเดียว), pp. (หลายหนา)
และ ตามดวยตัวเลขหนา   เชน  หนา 467-468. หรือ pp. 467-468.  หลังเลขหนาใชเครื่องหมาย มหัพภาค (.) 

ตัวอยาง   แบบที่ 1 

ชัยพร  วิชชาวุธ.  การสอนในระดับอุดมศึกษา. ใน  การสอนและการวัดผลการศึกษา, หนา 1-30.  พระนคร:   
                    ฝายวิชาการ  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518. 
สุมิตร  คุณานุกร.  การวางแผนการสอน. ใน  ไพฑูรย  สินลารัตน  (บรรณาธิการ),  คูมืออาจารยดานการเรียนการสอน,  

หนา  58-69.  กรุงเทพมหานคร:  หนวยพฒันาคณาจารย  ฝายวชิาการ  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2520. 
Brown,  R.,  and  Dyer,  A.  F.  Cell  division  in  higher  plants.  In  F.  C.  Steward  (ed.),  Plant  physiology:  An 

advanced  treatise,  pp. 49-90.  New  York:  Academic Press, 1972. 
Neales,  T.  F.;  Treharne,  K.  J.;  and  Wareing,  P.  F.  A  relationship between net photosynthesis, diffusive 

resistance, and carboxylating enzyme activity in bean leaves.  In  M.  D.  Hatar;  C.  B.  Osmond;   
                  and  R.  O.  Slayter (eds.),  Photosynthesis and photorespiration,  pp.89-96.    New  York:  Wiley 

Interscience, 1971. 

ตัวอยาง  แบบที่ 2 
ชัยพร  วชิชาวุธ.  2518.  การสอนในระดบัอุดมศึกษา.  ใน  การสอนและการวัดผลการศึกษา, หนา  1-30.   พระนคร:  ฝาย

วิชาการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
Brown,  R.,  and  Dyer,  A.  F. 1972.  Cell division in higher plants.  In  F.  C.  Steward (ed.),  Plant  physiology: An 

advance treatise, pp. 49-90.  New York:  Academic Press. 

                   3.1.5  บทความในวารสาร 
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      บทความในวารสาร  มีแบบในการเขียนรายการอางอิง  ดังนี ้ 

  แบบที่ 1              ผูเขียนบทความ.\\ ช่ือบทความ.\\  ช่ือวารสาร\ ปที่หรือเลมที่ \ (เดือน  ป): \ เลขหนา. 
 

  แบบที่ 2              ผูเขียนบทความ.\\ ปพิมพ.\\ ช่ือบทความ.\\ ช่ือวารสาร\ ปที่หรือเลมที่:\  เลขหนา. 

                การลงรายการชื่อผูเขียนบทความและชื่อบทความใชหลักเดียวกับชื่อผูแตงหนังสอื 

                     ช่ือวารสาร 
                          -   ชื่อวารสารใชตามที่ปรากฏในหนาปกในของวารสาร   ใชตัวหนาหรือขีดเสนใต 

                                  -  เขียนชื่อเต็มโดยใชตัวใหญตัวแรกทุกตัว หรือในกรณีใชช่ือยอตองเปนชื่อยอที่นักวิชาการใน  
                                   ศาสตรสาขานั้นๆ ยอมรับ    เชน  Journal  ใชตัวยอ   J.     

                     -  หลังช่ือวารสารไมมีเครื่องหมายใดๆ  ยกเวนช่ือวารสารที่เปนคํายอ เชน   J. Arizona  Acad. Sci. 
  
                     ปที่ หรือเลมที่ (volume) 

  - วารสารที่มีทั้ง ปที่ หรือ เลมที ่ (volume) และ ฉบับที่ (number) ใหระบุใหครบถวนแตระบุเฉพาะตัว
เลขเทานัน้   ไมตองพิมพคําวา ปที่ ,เลมที่ หรือ ฉบับที่ 

                 - วารสารที่ไมมีปที่หรือเลมที ่  มีแตฉบับที่ ใหระบุเฉพาะ ตัวเลข ฉบบัที่  

           เดือน  ป 
                          เมื่อใชแบบที่ 1 

                  -  ใหใชตามที่ปรากฏในวารสาร 
                  -  ชือ่เดือนใหสะกดเต็ม ตามดวย ป โดย ใสในวงเล็บ 
                  -  หลังเดือนป ใหใชเครื่องหมาย มหัพภาคคู  ( : ) 

                           เมื่อใชแบบที่  2 
                  - ระบุเฉพาะปพิมพตามหลังชื่อผูเขียนบทความ จะใสในวงเล็บหรือไมก็ได(แตใหใชแบบเดียว   

กันตลอด) 
                  -   หลังปพิมพใสเครื่องหมาย มหพัภาค (.) 
                       -  ในกรณีที่เอกสารนั้นไมมีปที ่หรือเลมที ่(volume) และฉบบัที่ (number) แตมีเดือน ปพิมพ ใหใชชือ่

เดือน ตามหลัง ป 

                     เลขหนา 
                  -  ระบุหนาทีบ่ทความนัน้ตีพิมพวา เร่ิมจากหนาใดถึงหนาใด โดยไมมีคําวา  หนา 
                        -   ถาบทความพิมพตอในหนาอื่นของวารสารฉบับเดียวกนั ระบุเลขหนาทีป่รากฏทั้งหมดโดยใช  
                             เครื่องหมาย  จุลภาค (,) ค่ัน    หลังเลขหนา ใหใสเครื่องหมาย มหัพภาค (.) 
 ตัวอยาง   การเขียนรายการอางอิงวารสารแบบนาม-ป และแบบเชิงอรรถแบบที่ 1 
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จักรกฤษณ  นรนิติผดุงการ  และ  ทว ี  สวนมาล.ี  ความสามารถในดานการเงินของเทศบาลกรณีของเทศบาลนคร 
กรุงเทพกอนเปลี่ยนแปลงเปนกรุงเทพมหานคร.  วารสารพัฒนบริหารศาสตร 16 (เมษายน 2519) :  231-
254. 

ชมเพลนิ  จันทรเรืองเพญ็,  สมคิด  แกวสนธิ  และทองอนิทร  วงศโสธร.   การสอนแบบตางๆ ในระดับอดุมศึกษา. 
                     วารสารครุศาสตร  6 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2519): 34-49. 
ธเนศ  อาภรณสุวรรณ.  ขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจของไทย.  วารสารมนุษยศาสตร (2518): 

35-40. 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518.  ราชกิจจานุเบกษา  92 (6  กุมภาพนัธ  2518): 1-78. 
พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป  และ  โคกิล,  โดนอนด  โอ.  ความสัมพันธระหวางโครงสรางของครอบครัวและจํานวนบุตร

ในประเทศไทย.  วารสารพัฒนบริหารศาสตร  16  (กรกฎาคม  2518):  299-323. 
Adler,  I.  A model of contact pressure in phyllotaxis, J.Theor.Biol. 45 (1987): 1-79. 
Alexander,  C.  A city is not a tree.  Architectural  Forum 122  (April 1968): 58-62; (May 1965): 58-91. 
Area and population of  Thailand by sex, region for selected changwats.   Quarterly Bulletin of  Statistics  

(Thailand)  27  (June  1979):  7. 
Elmore,  C.  D. ;  Hesketh,  J.  D.;  and  Muramoto,  H.  A survey of reates of  leaf growth, leaf  aging and leaf  

photosynthetic rate among and within species.  J.  Arizona  Acad. Sci. 4 (1967):  215-219. 
Jaccard,  J.;  Knox,  R.;  and  Brinberg,  D.  Prediction of behavior from beliefs:  An extension and test of a  

subjective probability model.  Journal of Personality and Social Psychology 37 (July 1979): 1239-1248. 
Stevenson,  H.  W.,  et  al.  Longitudinal study of individual differences in cognitive development and  scholastic 

achievement.   Journal of  Educational Psychology  68 (August 1976): 377-400. 
Thanat  Khoman.  The Consequences for Southeast Asia of events in Indo-China.   Journal of  Social  Sciences  13 

(January  1976): 16-25. 
Wilson,  K.,  and others.  Rights and responsibilities in interlibrary cooperative ventures.   Southeastern  Librarian 

30 (Spring 1980): 22-28. 
 

ตวัอยาง   การเขียนรายการอางอิงวารสารแบบนาม-ป และแบบเชิงอรรถแบบที่ 2 

จักรกฤษณ  นรนิติผดงุการ  และทว ี สวนมาล.ี  2519.   ความสามารถในดานการเงนิของเทศบาล:  กรณีของเทศบาล นคร
กรุงเทพกอนเปลี่ยนแปลงเปนกรุงเทพมหานคร.  วารสารพัฒนบริหารศาสตร  16 (เมษายน):   

     231-254. 
ชมเพลนิ  จันทรเรืองเพ็ญ,  สมคิด  แกวสนธ ิ และทองอนิทร  วงศโสธร.  2519.  การสอนแบบตางๆ  ในระดับ 

อุดมศึกษา.  วารสารครุศาสตร  6 (พฤษภาคม-มิถุนายน):  34-39. 

Adler,  I. 1987.  A model of  contact  pressure in phyllotaxis.  J. Theor. Bilo. 45: 1-79. 
Alexander,  C.  1965.  A city is not a tree.  Architectural Forum 122:  58-62. 
Area and population of  Thailand by sex, region for selected Changwats. 1979.  Quarterly Bulletin of  Statistics 

(Thailand) 27:  7. 
Gardner,  H.  1981.  Do babies sing a universal song.  Psychology  Today  (December) :  70-76. 
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 ตัวอยาง   การเขียนรายการอางอิงวารสารแบบตวัเลขแบบที่ 1 
  
(1)  พีรสิทธิ์  คํานวณศลิป  และโคกิล,  โดนอนด  โอ.  ความสัมพันธระหวางโครงสรางของครอบครัวและจํานวน

บุตรในประเทศไทย.  วารสารพัฒนบริหารศาสตร  16  (กรกฎาคม  2519):  299-323. 
(2)  จักรกฤษณ  นรนิติผดุงการ  และ  ทวี  สวนมาล.ี  ความสามารถในดานการเงินของเทศบาล:  กรณีของเทศบาล

นครกรุงเทพกอนเปลี่ยนแปลงเปนกรุงเทพมหานคร.    วารสารพัฒนบริหารศาสตร  16  (เมษายน  2519):  
231-254. 

(3)  พระราชบญัญัติระเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518.  ราชกิจจานุเบกษา  92  (6  กุมภาพันธ  2518): 1-78. 
(4)  Wilson,  K., and others, Rights and responsibilities in interlibrary cooperative ventures.  Southeastern  Librarian    

30  (Spring 1980):  22-28. 
(5)  ชมเพลนิ  จันทรเรืองเพญ็,  สมคิด  แกวสนธิ  และทองอนิทร  วงศโสธร.  การสอนแบบตางๆในระดับอุดมศึกษา.  

วารสารครุศาสตร  6  (พฤษภาคม-มิถุนายน  2519):  34-49. 
(6)  Area and population of  Thailand by sex, region for selected changwats.  Quarterly bulletin of  Statistics  

(Thailand)  27 (June 1979):  7. 
(7)  Stevenson,  H.  W.,  et  al.  Longitudinal study of individual differences in cognitive development and  

scholastic achievement.  Journal of  Educational Psychology  68  (August 1976):  377-400. 
(8)  Jaccard,  J.;  Knox,  R.;  and Brinberg, D.  Prediction of behavior from cliefs :  An extension and test of a               
                    subjective probability model.  Journal of  Personality and Social Psychology 37 (July  1979):       
                    1239-1248. 
(9)  ธเนศ  อาภรณสุวรรณ.  ขอสังเกตเกี่ยวกบัการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย.  วารสารมนุษยศาสตร   2 

(2518):  35-40. 
(10)  Alexander,  C.  A city is not a tree.  Architectural  Forum 122 (April  1968): 58-62; (May 1965):  58-91. 
(11)  Thanat  Khoman.  The Consequences for Southeast Asia of events in Indo-China.  Journal of  Social  Sciences 

13  (January 1976): 16-25. 
(12)  Elmore,  C.  D.;  Hesketh,  J,  D.;  and  Muramoto,  H.  A survey of  rates of  leaf  growth, leaf aging and  leaf  

photosynthetic rate among and within species.  J. Arizona  Acad.  Sci. 4 (1987): 1-79. 
(3.) Adler,  I.  A model of contact pressure in phyllotaxis.  J. Theor. Biol.  45 (1987): 1-79. 

 แบบท่ี 2     ใหระบุ ปพิมพ ตามหลังชื่อผูแตง และ ใหใชแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวโดยตลอด    

   3.1.6  บทความในหนังสือพิมพ 

    รายการอางองิของบทความในหนังสือพิมพคลายกับรายการอางอิงของบทความในวารสารตางกันตรงที่
ไมมีการระบุปที่ หรือ เลมที่  แตระบุวันที ่ของหนังสอืพิมพเพ่ิมเติม 
 

 แบบที่ 1             ช่ือผูเขียนบทความ (ถามี).\\ ช่ือบทความ.\\ ช่ือหนังสือพิมพ \ (วัน  เดือน  ป):\ เลขหนา. 
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แบบที่ 2             ช่ือผูเขียนบทความ.\\ วัน  เดอืน  ป.\\ ช่ือบทความ.\\ ช่ือหนังสือพิมพ:\  เลขหนา. 

                     ในกรณีที่ไมปรากฏชื่อผูเขียนบทความใหลําดับดวย ช่ือบทความ. วัน เดือน  ป.  ช่ือหนังสือพิมพ:  เลขหนา. 

   วนั  เดือน  ป 
                - ไมวาจะใชแบบที่ 1  หรือแบบที่ 2  ถาเปนหนังสือพิมพภาษาไทยใหลง วนั  เดอืน  ป  ตามลําดับ 
                - เม่ือใชแบบที่ 1  ถาเปนหนังสอืพิมพภาษาตางประเทศ  ใหลง  วนั  เดือน  ป  ตามลําดับ 
                - เม่ือใชแบบที่ 2  หนังสอืพิมพภาษาตางประเทศ  ใหลง  ป,  เดือน,  วัน  ตามลําดับ 

  ตัวอยาง  แบบที่ 1 

คึกฤทธิ์  ปราโมช,  ม.ร.ว.  ขาวไกลนา.  สยามรัฐ  (12  มกราคม  2519):  3. 
Behind  that  noble  prize.  Nation  Review  (12  December  1976):  6. 
Savareia,  E.  What’s right with sight and sound journalism.  Saturday  Review (2  October  1976): 18-21. 

  ตัวอยาง  แบบที่ 2 
คึกฤทธิ์  ปราโมช,  ม.ร.ว.  (12  มกราคม  2519).  ขาวไกลนา.  สยามรัฐ:  3. 
Behind  that  noble  prize.  (1976,  December 12).   Nation  Review : 6. 
Savareia,  E.  (1976, October 2).  What’s right with sight and sound journalism.  Saturday  Review: 18-21. 

3.1.7   บทความในสารานุกรม 
การเขียนรายการอางอิงบทความในสารานุกรมคลายกับรายการอางอิงบทความในวารสาร   

แบบที่ 1                  ผูเขียนบทความ.\\ ช่ือบทความ.\\ ช่ือสารานุกรม \ เลมที่ \ (ปพิมพ): \ เลขหนา. 
   

แบบที่ 2                 ผูเขียนบทความ. \\ ปพิมพ. \\ ช่ือบทความ. \\ ช่ือสารานุกรม \ เลมที่: \ เลขหนา. 
 
ตัวอยาง  แบบที่ 1 

เจริญ  อินทรเกษตร.  ฐานนัดร.  สารานุกรมไทยฉบบัราชบัณฑิตยสถาน 11 (2515-2516): 6912-6930. 
Kaplan,  L.  Library cooperation in the United States.  Encyclopedia of  Library and Information Science  15  (1975): 

241-244. 
Lane,  R.  K.,  and  Living stone,  D.  A.  Lakes and lake system.  Encyclopedia Britannica (Macropaedia)  10 (1974): 

600-616. 
 
ตัวอยาง  แบบที่ 2 
เจริญ  อินทรเกษตร. 2515-2516.  ฐานันดร.   สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 11: 6912-6930. 
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Kaplan,  L. 1975.  Library cooperation in the United States.  Encyclopedia of  Library and Information  
Science 15: 241-244. 

Lane,  R.  K., and Livingstone, D. A.  1974.  Lakes and lake systems.  Encyclopedia  Britannica       
                 (Macropaedia) 10: 600-616.        

                     
3.1.8   บทวิจารณหนังสือในวารสาร 

   บทวิจารณหนังสือในวารสาร มีแบบการเขียนรายการอางอิงดังนี ้   
 

แบบที่ 1        ผูเขียนบทวิจารณ.\\ วิจารณเรื่อง\ ช่ือหนังสือที่วิจารณ.\\ โดย\ ช่ือผูแตงหนังสือ.\\ ช่ือวารสาร\ ปที่ \  
     (เดือน \  ป):\   เลขหนา.     

ตัวอยาง  
เกศินี  หงสนันท.   วิจารณเร่ือง  การวัดในการจัดงานบุคคล. โดย สวัสดิ์  สุคนธรังสี.   วารสารพัฒนบริหารศาสตร  14        
                   (กรกฎาคม  2517): 379-381. 
Millar,  T.  B.  Review of  Three and a half powers: The new balance in Asia,  by  H.  C.  Hinton.  Pacific  Affairs 49 

(Spring 1976): 114-115. 

แบบที่ 2          ผูเขียนบทวิจารณ.\\ เดือน  ป.\\ วิจารณเรื่อง \ ช่ือหนังสือที่วิจารณ, \ โดย\ ช่ือผูแตงหนังสือ. \  
                                    ช่ือวารสาร\ ปที่: \ เลขหนา. 

  ตัวอยาง   
 เกศนิ ี หงสนนัท.  2517.  วิจารณเร่ือง  การวดัในการจัดงานบุคคล, โดย  สวัสดิ์  สุคนธรังสี.  วารสารพัฒนบริหารศาสตร

14: 379-381. 
 Millar,  T.  B.  1976.  Review of  Three and a half  powers:  The new balance in Asia, by  H.  C. Hinton.   Pacific 

Affairs 49: 114-115. 

                      3.1.9  วารสารสาระสังเขป 
        บางครั้งการเรียบเรียบวิทยานิพนธจะอางถงึเฉพาะสาระสังเขป   ที่พิมพในวารสารสาระสังเขป(บทคัดยอ)  

เชน  Dissertation  Abstracts,  Chemical  Abstracts,  หรือ  Psychological  Abstracts  ฯลฯ  ในกรณีเชนนี ้ ใหระบุวา
สาระสังเขปนั้นมาจากแหลงใด 

ตัวอยาง  แบบที่ 1 
Misumi,  J., and Fujita,  M.  Effects of  PM organizational development in supermarket organization.  Japanese 

Journal of  Experimental Social Psychology  21 (1982): 93-111. Psychological  Abstracts  68 (1982): 
Abstract  No. 11474. 
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Foster-Havercamp,  M.  E.  An analysis of the relationship between preservice teacher training and directed  
teaching performance.  Doctoral dissertation, University of  Chicago, 1981. Dissertation  Abstracts 
International 42 (1982): 4409 A. 

ตัวอยาง  แบบที่ 2 
Misumi,  J.,  and  Fujita,  M.  (1982).  Effects of  PM organizational development in supermarket  organization.  

Japanese Journal of  Experimental Social Psychology 21 (1982): 93-111.  Psychological Abstracts 68: 
Abstract  No. 11474. 

Foster-Havercamp,  M.  E.  (1982).  An analysis of the relationship between  preservice teacher training and  
directed teaching performance.  Doctoral dissertation, University of  Chicago, 1981.  Dissertation  
Abstracts International 42: 4409 A. 

 

                     3.1.10  วิทยานพินธ 
                     การเขียนรายการอางอิงวิทยานิพนธ  ใหระบุชือ่ผูเขียนวิทยานิพนธ  ชือ่วิทยานิพนธ  ระดบัปริญญา  ชื่อ
สาขาหรือภาควิชา  คณะ  ชื่อมหาวิทยาลยั  ปพิมพ 
 

  แบบที่ 1         ช่ือผูเขียนวิทยานิพนธ.\\ ช่ือวิทยานิพนธ.\\ ระดับปริญญา,\ ช่ือสาขาวิชาหรือภาควิชา \ คณะ \     
                                           ช่ือมหาวิทยาลัย.  \ ปพิมพ. 

แบบที่ 2         ช่ือผูเขียนวิทยานิพนธ.\\ ปพิมพ.\\ ช่ือวิทยานพินธ.\\ ระดับปริญญา.\\ ช่ือสาขาวิชาหรือภาควิชา \  
                                         คณะ \ ช่ือมหาวิทยาลัย. 

 

        ช่ือผูเขียนวิทยานิพนธ 
            -  ใชหลักเดียวกบัชื่อผูแตง 

        ช่ือวิทยานิพนธ 
       -  ใชหลักเดียวกับชือ่บทความในวารสาร 
       -  ใชตัวหนาหรือขีดเสนใต 
       -   ตามหลังชือ่วทิยานิพนธดวยเครื่องหมาย มหัพภาค (.) 

                      ระดับปริญญา 
            -  ใชคําวา  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  (Master’s  Thesis) สําหรับวิทยานิพนธระดับปริญญา 
                โทและใชคําวาวิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Doctoral dissertation) สําหรับวิทยานิพนธ    
                ระดับปริญญาเอก  
            -   ตามดวยสาขาวิชาหรือภาควิชา  คณะ  และชื่อมหาวิทยาลัย 

  -  หลังขอความนี้ สําหรับ แบบที่ 1  ใสเคร่ืองหมายจุลภาค (,)  แบบที่ 2 ใสเครื่องหมายมหพัภาค (.)        
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                       ปพิมพ 
                           -  ใชตามที่ปรากฏในหนาปกของวิทยานิพนธ 

             -  หลังปพิมพ ใสเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 

 ตัวอยาง  แบบที่ 1 
ชุติมา  สัจจานนัท.  การสํารวจสถานภาพการทํางานของบณัฑิต  (ปการศึกษา  2502-2516)  และมหาบณัฑิต  (ป

การศึกษา  2507-2516)  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  วิทยานพินธปริญญา
มหาบัณฑิต, ภาควิชาบรรณารักษศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2518. 

Buppha  Devahuti.  Use of computer in serials control in Thai libraries.  Master’s Thesis, Department of  Library 
Science, Graduate School, Chulalongkorn University, 1975. 

 ตัวอยาง  แบบที่ 2 
 ชุติมา  สัจจานนัท.  2518.  การสํารวจสถานภาพการทํางานของบัณฑิต  (ปการศึกษา  2502-2516)  และมหาบัณฑิต 

(ปการศึกษา  2507-2516)  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต.   ภาควิชาบรรณารักษศาสตร  บณัฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

  Buppha  Devahuti.  1975.  Use of computer in serials control in Thai libraries.  Master’s Thesis.  Department  of  
Library  Science,  Graduate School,  Chulalongkorn University. 

             3.1.11   รายงานการประชุมทางวิชาการ 
                      รายงานการประชุมทางวชิาการที่พิมพเผยแพรในลักษณะบทความ  หรือบทหนึ่งในหนังสือรวม
บทความ ใหลงรายละเอียดในลักษณะเดียวกับรายการอางอิงของบทความในหนังสอื  โดย ชื่อของการประชุมที่เปน
ภาษาตะวนัตก เชน ภาษาองักฤษ อกัษรตัวแรกของแตละคําใหเขียนตวัใหญทุกตวั  ยกเวนคําบพุบท(preposition) 
คําสันธาน (conjunction) และคาํนําหนานาม (article)  ไมตองพิมพดวยอักษรตวัใหญ   เวนแตคําดังกลาวจะเปนคําแรก
ของการประชุม 
 

แบบที่ 1            ผูเขียนบทความ. \\ช่ือบทความ.\\ใน\ช่ือบรรณาธกิารหรือช่ือผูรวบรวม(ถาม)ี,\ ช่ือรายงานการประชุม\    
ทางวิชาการ,\ เลขหนา.\\ สถานที่พิมพ\:\ สํานักพิมพ,\ปพิมพ. 

 

แบบที่ 2     ผูเขียนบทความ.\\ปพิมพ.\\ช่ือบทความ.\\ใน\ช่ือบรรณาธิการหรอืช่ือผูรวบรวม(ถามี),\ ช่ือรายงานการ
ประชุมทางวิชาการ,\ เลขหนา.\\ สถานที่พิมพ\:\ สํานักพิมพ. 

ตัวอยาง  แบบที่ 1 
Thompson,  D.  G., and  Zaerr,  J.  B.  Induction of adventitious buds on cultured shoot tips of  Douglas fer  

(Pseudotuga  menziesil (Mirb.) Franco).  Collogue International sur la Culture “in  vitro” des  Essences 
Forestieres, IUFRO International Workshop, pp. 167-174.  Fontainebleau, France,  Aug.  31  to  Sept.  
4, 1981.  France:  AFOCEL, 1982. 
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Smith,  D.  R.;  Aitken,  J.;  and Sweet,  G. B. Vegetation amplification: An aid to optimizing the attainment  of 
genetic gains from Pinus radiata.  In  S.  L.  Krugman and M. Katsuta (eds.),  Proceedings  Symposium 
on Flowering Physiology, XVII  IUFRO  World Congress, pp. 117-123. Japan, 1984. 

Paitoon  Sinlarat.  Success and failure of faculty development in Thai university. In Somwang Pitiyanuwat  et al. 
(eds.),  Preparing Teachers for All the World’s Children:  An Era of Transformation,  Proceedings of  
International conference, Bangkok, 1992, pp. 217-233. Bangkok: UNICEF, 1995. 

วิทย วิศทเวทย.  จริยธรรมในสังคมไทยในทัศนะของนักปรชัญา. ในรายงานการสัมมนาจริยธรรมในสังคมไทย
ปจจบุนั,  หนา 103-112.  28-29  เมษายน  2522   ณ  สถาบนัเทคโนโลยีแหงเอเชยี  จังหวัดปทุมธาน.ี 

ถาใช   แบบที่ 2  ใหนําปพิมพมาไวหลังชื่อผูแตง    ถารายงานการประชุมพิมพสมํ่าเสมอเปนประจําทุกป 
ใหเขียนรายการอางอิงในลักษณะเดียวกับรายการอางอิงของบทความในวารสาร 

ตัวอยาง  
Thumin,  F.  J.;  Craddick,  R.  A.;  and Barclay, A.  G. (1973). Meaning and compatibility of a proposed corporate  

name and symbol. Proceedings of  the 81st Annual Convention of the American Psychological  
Association 8 : 835-836. 
 

3.1.12     จุลสาร  เอกสารอัดสําเนา  และเอกสารที่ไมไดตีพิมพอ่ืนๆ 

      การเขียนรายการอางอิงใชแบบเดียวกับหนังสอื และใหวงเล็บคําวาอัดสําเนา หรือ (Mimeographed) , 
(พิมพดีด)  หรือ  (Typewritten) , (เอกสารไมตีพิมพ)  หรือ  (Unpublished  Manuscript)  แลวแตกรณีและแลวแต
ภาษาของสิ่งทีอ่างอิง วาเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ  โดยพิมพอยูในวงเล็บไว ทายสุด ของรายการอางอิง 

ตัวอยาง  แบบที่ 1 
แรงงาน,  กรม.   แนะแนวอาชพีบรรณารักษ.  กรุงเทพมหานคร: กรมแรงงาน, 2517. (อัดสําเนา) 
วรรณี  เมืองเจริญ.  การใหขอติชมทางการศึกษา  สําหรับผูสอนในระดบัอุดมศึกษา.  กรุงเทพมหานคร:  หนวยพัฒนา

คณาจารย  ฝายวิชาการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2520.  (อัดสําเนา) 
ศิลปากร,  กรม.  ระเบียบการเขาคนควาเอกสารของหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร.  กรุงเทพมหานคร:  กรม

ศิลปากร, 2517. (อัดสําเนา) 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.  ESCAP trade promotion centre: What it is,  what  it  

does, 1976-1977.  Bangkok:  ESCAP, 1976. (Mimeographed) 

ตัวอยาง  แบบที่ 2 
แรงงาน,  กรม.  2517.  แนะแนวอาชีพบรรณารักษ.  กรุงเทพมหานคร:  กรมแรงงาน.  (อัดสําเนา) 
Economic and Social Commission for Asia and The Pacific. 1976.  ESCAP trade promotion centre: What it is,  what it 

does 1976-1977.  Bangkok:  ESCAP. (Mimeographed) 
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 3.1.13   การสัมภาษณ 

 การสัมภาษณ  มีแบบเขียนรายการอางอิงดังนี ้

 ช่ือผูใหสัมภาษณ.\\ ตําแหนง \ (ถามี).\\ สัมภาษณ, \ วัน \ เดือน \ ป. 

ตัวอยาง 
แมนมาส  ชวลติ.  ผูอํานวยการกองหอสมุดแหงชาต.ิ  สัมภาษณ,  7  ธันวาคม  2519. 
Ross,  R.  Associate Director, Cornell University Libraries.  Interview,  5  May 1980. 
Visidh  Prachuabmoh.  Director, Institute of  Population  Studies, Chulalongkorn University.  Interview,  25  

February  1977. 
 
  ถาเปนการอางอิงการสัมภาษณที่พิมพเผยแพร  ใหระบชุือ่ผูสัมภาษณกอนและไมตองระบุวนั  เดือน  ป  ที่
สัมภาษณ  แต ใหระบุวัน  เดือน  ป  ของเอกสารตีพิมพที่ระบกุารสัมภาษณนัน้   เชน 

Newman,  P.  (Interview with William  Epstein, editor of  JEP:  Human Perception and Performance). APA  
Monitor (January 1982): 7, 39. 

                    ถาเปน  แบบที่ 2  ใหระบุวนั  เดอืน  ป  ที่สัมภาษณ   หลงัชือ่ผูใหสัมภาษณหรือผูสัมภาษณ ดงันี ้

แมนมาส  ชวลติ.  7 ธันวาคม 2519.  ผูอํานวยการกองหอสมดุแหงชาต.ิ  สัมภาษณ. 
Ross,  R.  1980, May  5.   Associate Director, Cornell University Libraries.  Interview. 
Newman,  P.  1982, January.  (Interview  with William  Epstein, editor of  JEP:  Human Perception and       
                   Performance).  APA  Monitor: 7, 39. 

 

              3.1.14      เอกสารที่อางถึงในเอกสารอื่น 

การอางเอกสารซึ่งมีผูกลาวไวในเอกสารอื่นโดยที่ผูเขียนวิทยานิพนธ มิไดเคยอานหนังสือเลมนั้น    มี   
แบบการเขียนรายการอางอิงดังนี ้

แบบที่ 1    ถาขึ้นตนดวยชื่อผูแตง และชื่อเร่ืองเอกสารอนัดับแรก ใชวา  “อางถึงใน”  หรือ  “cited  in”  
หนาชื่อผูแตงชื่อเร่ืองเอกสารอนัดับรอง 

ตัวอยาง 
อนุมานราชธน,  พระยา.  แหลมอนิโดจีนสมยัโบราณ. พระนคร:  สํานักพิมพคลังวิทยา.  2479, อางถึงใน  สายจิตต  เห

มินทร.   การเสียรัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูและปะลิส ของไทยใหแกอังกฤษในรัชสมัยพระบาท สมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,  แผนกวิชาประวัติศาสตร  คณะอักษรศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2507. 
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French,  L.  S.  “Is  it  really  friendly?”  PITT (February  1985): 19, อางถึงใน  ศรีอร  เจนประภาพงศ.  ทัศนคติ  ของ
บรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัยที่มีตอเทคโนโลยีสารนิเทศ.  วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต, ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529.  หนา 44. 

Wallis,  Osborne  A.  Introduction to Microcomputers.  Berkley,  Calif.:  Adam  Osborne & Assoc., 1977,  p.198.  
Cited in Morris M. Hyman.   Automated Library Circulation  System.  White  Plains, NY:  Industry  
Publications, 1981. 

แบบที่ 2  ใหระบุปพิมพของเอกสารอันดับแรกตามหลังชือ่ผูเขียนเอกสารนัน้  
ตัวอยาง 
อนุมานราชธน,  พระยา.  2497.  แหลมอนิโดจีนสมัยโบราณ.  พระนคร.  สํานักพิมพคลังวทิยา.  อางถึงใน  สายจิตต  

เหมนิทร.  การเสียรัฐไทรบุรี กลนัตนั ตรังกาน ูและปะลิสของไทยใหแกองักฤษในรัชสมัยพระบาท สมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.   แผนกวชิาประวัติศาสตร  คณะอักษร
ศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2507. 

Wallis,  Osborne  A.  1977.  Introduction  to  Microcomputers.  Berkley,  Calif.:  Adam  Osbarne  &  Assoc.,  p. 198.  
Cited in Morris M. Hyman.  Automated Library Circulation  System. White Plains, NY :  Knowledge 
Industry Publications,  1981. 

                      

 3.1.15   เอกสารพิเศษ 

         การเขียนรายการอางอิงเอกสารพิเศษตางๆ เชน จดหมาย อนุทนิ ตนฉบับตัวเขียน เปนตน   มีแบบการเขียน 
ดังตัวอยางตอไปนี ้

สายสนทิวงศ,พระองคเจา.  ลายพระหัตถถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั,  11  พฤษภาคม   
               ร.ศ.  125.  
 หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  ร.  5  กษ.  9  4ก/22. 
“เร่ืองงบประมาณการจายเงินแผนดิน ร.ศ. 111-112”.  หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ  น.1.3. 
Kent,  A.  Letter to Suzy Queiroz, 25  July 1985. 
Lady  Willoby. Diary, 1828-1830. 
London. British  Library.  Arundel  MSS.  285. 

 3.1.16   สื่อไมตีพิมพ 

      การเขียนรายการอางองิสื่อไมตีพิมพ เชน โสตทัศนวัสดุประเภทสไลด เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป 
ภาพยนตร รายการวิทย ุรายการโทรทัศน เทปบันทึกภาพ แฟมขอมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร มีแบบการเขียนดังนี้ 
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         โสตทัศนวัสดุ 

            การเขียนรายการอางอิงสื่อประเภทโสตทัศนวัสดุตางๆ ใหระบุชื่อผูจัดทําและวงเล็บหนาที่ทีรั่บผิด 
ชอบ  นอกจากนี้ใหระบลุักษณะของโสตทัศนวัสด ุ   เชน สไลด ฟลม เทปบนัทึกภาพ  เทปบนัทึกเสียง ฟลมสตริป ไว
ในวงเล็บ  [  ]  ทายชือ่เร่ือง ตามดวยชื่อสถานที่ผลิต หนวยงานที่เผยแพร (ถามี) และปที่เผยแพร 

 

แบบที่1             ช่ือผูจัดทํา.\\ (หนาที่รับผดิชอบ-ถามี).\\ ช่ือเรื่อง\ [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ].\\ สถานที่ผลิต: \   
หนวยงานที่เผยแพร,\ปที่เผยแพร 

 

แบบที่ 2    ช่ือผูจัดทํา.\\ หนาทีร่ับผิดชอบ-ถามี).\\ ปที่เผยแพร.\\ ช่ือเรื่อง\[ลักษณะของโสตทัศนวัสด]ุ.\\   
สถานที่ผลิต:\ หนวยงานที่เผยแพร 

ตัวอยาง  แบบที่ 1 

Maas, J.  B.  (Producer), Gluck,  D.  H.  (Director).  Deeper into hypnosis [Film].  Englewood Cliffs, NJ:  Prentice-
Hall, 1979. 

 Clark,  K.  B.  (Speaker).  Problems of freedom and behavior modification [Cassette  Recording No. 7612].  
Washington,  DC:  American Psychological Association, 1976. 

 Mihalyi,  Louis  J.  Landscape of Zambia [Slides].  Santa Barbara, Calif.: Visual Education,1975. 
An Incident in Tiananmen  Square [Films.16 mm, 25 min.].  Gate of Heaven Films, San Francisco, 1990. 
Izak Perlman:  In May Case Music [Videocassette]. prod. and dir. Tony De Nonno,10 min.  De Nonno   Pix,  1985. 
Orchids [Filmstrip].  Encyclopedia Britannica Films,1972. 
The origins of man [Film].  Paramount Films, 1965. 
Holland, H.  C.  Dynamics:  Some new perspectives [Phonotape].  Lecture given at University of  Southern  

California, LA, 11 June 1973. 
พจน  สารสิน.  ความอยูรอดของเศรษฐกิจไทย [บทวิทยอุอกอากาศทางสถานวีิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย].  13 

เมษายน 2520. 

                    แบบที่ 2  ใหนําปที่เผยแพรไวหลังชื่อผูจัดทํา                                                                                                    
 

                       ส่ืออิเล็กทรอนิกส  แฟมขอมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร (Electronic Document) 

          ส่ืออิเล็กทรอนิกสเปนแหลงขอมูลที่สําคัญอีกชนิดหนึง่สามารถสืบคนได 2 ระบบ  คือระบบออนไลน
(Online)  และระบบซีดีรอม (CD-ROM)   
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               ระบบออนไลน  เปนระบบการสืบคนขอมูลอิเลก็ทรอนิกสทางไกลผานเครือขายซึ่งอาจจะสืบคน
โดยวิธีการตาง ๆ เชน   การถายโอนขอมูล (FTP),  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส(E-Mail),  การใชเครื่องระยะไกล(Telnet)   เปน
ตน       

           ระบบซีดรีอม   เปนระบบการสืบคนขอมูลจากแผนดิสเก็ตส หรือแผนซีดีรอม  ทีบ่รรจุขอมูล
สําเร็จรูปไวแลว    สามารถสืบคนไดจากเครื่องคอมพิวเตอร  ท่ีติดตั้งอยู ณ สถานที่บริการนัน้ ๆ  โดยไมตองตอเชื่อม
กับโทรศัพท รูปแบบการลงรายการอางอิง มีดงันี้ 

 

  แบบที่ 1           ช่ือผูรับผิดชอบหลัก.\\ ช่ือแฟมขอมูลหรือช่ือโปรแกรม [ประเภทของสื่อ ].\\สถานที่ผลิต: \ช่ือผูผลิต
หรือ ผูเผยแพร,\ ปที่จัดทํา.\\ แหลงที่มา: \ ช่ือของแหลงที่มา/ช่ือแหลงยอย [ วัน เดือน ป ที่
เขาถึงขอมูล ] 

 

  แบบที 2       ช่ือผูรับผิดชอบหลัก.\\ ปที่จัดทํา.\\ ช่ือแฟมขอมูลหรือช่ือโปรแกรม[ ประเภทของสื่อ ].\\ สถานที่ผลิต:\
ช่ือผูผลิตหรือผูเผยแพร.\\ แหลงที่มา:\ ช่ือของแหลงที่มา/ช่ือแหลงยอย [ วัน เดือน ป ที่เขาถึง
ขอมูล ] 

           ผูรับผิดชอบหลัก 
-  ใหระบุผูรับผิดชอบหลักในการสรางแฟมขอมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรในตําแหนงผูแตง 
-  วิธีการเขียนชือ่ใชหลักเดยีวกบัการเขียนชื่อผูแตง 

            ช่ือแฟมขอมูลหรือช่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร 
               -  ระบชุื่อแฟมขอมูลหรือชือ่โปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะเดียวกับชือ่เร่ืองหนังสอื 

                         ประเภทของสื่อ 
                            -  ใหระบุ  [ประเภทของส่ือ] อยูในวงเลบ็เหลี่ยมตอทายชือ่แฟมขอมูลหรือชือ่โปรแกรม      

คอมพิวเตอรโดยไมมี เครื่องหมายคั่น  ตัวอยางเชน  [Online] , [Computer software]  ,  
[Computer file],  [Computer program], [CD-ROM]     เปนตน 

                            -   ถาแฟมขอมูลไมมชีื่อเร่ืองใหเขียนคําอธิบายเนื้อหาของแฟมขอมูลไวในวงเล็บ( )รวมถึงปที่               
รวบรวมขอมูล  จบขอความดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 

         สถานทีผ่ลิต  และช่ือผูผลิตหรือเผยแพร 
          -  ระบุสถานที่และชื่อผูผลิต (บุคคลหรือองคการ) ที่บนัทึกขอมูลหรือจดัทําโปรแกรมคอมพิวเตอร 
                             - ในกรณีของแฟมขอมูลอาจระบุชื่อบุคคลหรือองคการผูจัดทําและเผยแพร  ซึ่งสามารถติดตอขอ 

สําเนาขอมูลไดโดยวงเล็บหนาที่ของบุคคลหรือองคการ [ผูผลิต (Producer)] หรือ  [ผูเผยแพร 
(Distributor)] แลวแตกรณี 

                            -  ในกรณีของโปรแกรมคอมพิวเตอร อาจเพิ่มเติมรายละเอียดอืน่ๆ ที่จําเปนสําหรับการสืบคน    
โปรแกรมนัน้ เชน หมายเลขรายงาน หรือหมายเลขของโปรแกรม ตอจากชือ่ผูผลิตหรือผูเผยแพร 
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           ปที่จัดทํา 
               -  หมายถึงปที่เผยแพรแฟมขอมูลหรือปที่สรางโปรแกรมคอมพิวเตอร 

           แหลงที่มา (Available from) 
               -  เปรียบไดกับสถานที่พิมพและชื่อสํานักพิมพ    ใหระบุแหลงที่มาหรือที่สืบคนขอมูลได   ใน
กรณีที่ใชอินเทอรเน็ต  ใหระบุวา ใช  โปรโตคอล(Protocal) ชนิดใด   เชน FTP,  GOPHER, TELNET, WWW., 
UseNet,  WAIS,  E-Mail  ฯลฯ   ถาเขาถึงจากเว็บไซต ใหระบุชื่อเว็บไซตตอทายคําวา  แหลงที่มา:  ( ภาษาอังกฤษใช
วา  Available from : )   
                        แหลงที่มา :  http://www.grad.chula.ac.th 

      แหลงที่มา E-Mail:  grad@chula.ac.th                              
      Available from :  http://www.grad.chula.ac.th 
                Available from E-Mail:  grad@chula.ac.th 

               วนั เดือน ป ที่เขาถึงขอมูล ( Access date ) 
                    -  ใหระบวุนั เดือน ป ที่เขาถงึขอมูลไวในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [  ] ไมตองใสเครือ่งหมาย   
มหัพภาค( . )ปดทาย 
 
ตัวอยาง    แบบที่ 1 
 Miller,  W.;  Miller,  A.;  and  Kline,  G.  The CPS 1974 American national election study  [Machine readable data 

file].  Ann Arbor: University of  Michigan, Center for Political Studies  (Producer).  Ann Arbor:  Inter-
University Consortium for Political and Social Research  (Distributor),1975. 

  Fernandes,  F.  D.  Theoretical prediction of  interference loading on aircraft stores: Part 1. Subsonic  speeds 
[Computer program]. Pomona, CA: General Dynamics, Electro Dynamics Division.  (National 
Aeronautics and Space Administration Report No. NASA CR-112065-1; Acquisition  No.  LAR-11249), 
1972. 

 Kulikowski  Stan.  “Readability Formula.”  In NL-KR (Digest vol.5,no.10) [electronic bulletin board].  Rochester, NY
1988 [cited 31 January 1989]. Available from E-mail: nl-kr @cs.rochester.edu  

 Jefferson, T. The declaration of  independence [Online]. 1989. Available from:  FTP: quake  think.com; 
                    directory:pub/etext/1991/ 
Bowers, K.L., and others. FYI on where to start – bibliography of  internet working information[Online].1990.  

Available from E-mail:  nisinfo@nis.nsf.net 
 Prizker, T.J. An early fragment from central Nepal[Online]. (n.d.).  Available from:  http://www.ingress.com/-

astanart/pritzker/pritzker.html [1995,June 8] 
 Inada, K.  A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist Ethics[Online]. 1995.  Available 

from:  http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html[1995, June 21] 
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 ตัวอยาง  แบบที่ 2 
Miller,  W.;  Miller,  A.;  and  Kline,  G. 1975.  The  CPS 1974 American national election study  [Machine readable 

data file], Ann Arbor:  University of  Michigan, Center for Political Studies  (Producer). Ann  Arbor: 
Inter-University Consortium for Political and Social Research  (Distributor). 

Fernandes,  F.  D.  1972.  Theoretical prediction of  interference loading on aircraft stores: Part 1.  Subsonic  speeds 
[Computer  program].  Pomona, CA:  General Dynamics, Elector Dynamics Division.  (National 
Aeronautics and Space  Administration Report No. NASA CR-112065-1; Acquisition No. LAR-11249. 

Bender  report  [Computer software].  1993.  Melbourne, FL:  Psychometric Software. 
Breckler,  S.  J., &  Pratkanis, A. R.  1985.  Experiment Command Interpreter for the IBM personal  computer 

[Computer programming language].  Baltimore: Authors. 
Miller,  M. E.  1993.  The Interactive Tester (Version 4.0) [Computer software].  Westminster, CA:  Psytek  

Services. 
Kulikowski  Stan.  1988.   “Readability Formula.”   In  NL-KR (Digest vol.5, no.10) [electronic bulletin board]. 
                    Rochester, NY, [cited 31 January 1989].  Available  from E-mail: nl-kr@cs.rochester.edu   
Jefferson, T.  1989.   The declaration of independence [Online].  Available from:  FTP: quake think.com;            
                   directory:pub/etext/1991/ 
Bowers, K.L., and others. 1990.  FYI on where to start – bibliography of  internet working information[Online].  

Available from E-mail:  nisinfo@nis.nsf.net 
Prizker,  T.J.  An early fragment from central  Nepal[Online]. (n.d.).  Available from:  http://www.ingress.com/-

astanart/pritzker/pritzker.html[1995,June 8] 
Inada, K.  1995.  A Buddhist response to the nature of human rights.  Journal of Buddhist Ethics [Online].  

Available from:  http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html[1995, June 21] 
  
   บทคัดยอในสายตรง  (On-line  abstract) 

ตัวอยาง 
  Meyer,  A.  S.,  &  Bock, K. (1992).  The tip-of-the –tongue phenomenon:  Blocking or partial activation?  [On-

line].  Memory  &  Cognition, 20, 715-726.  Abstract from:  DIALOG  File:  Psyc. INFO  Item:  80-
16351 

        บทความวารสารในสายตรง  (On-line  journal  article) 
 ตัวอยาง 
 Central Vein Occlusion Study Group.  (1993,  October  2).  Central vein occlusion study of  photocoagulation:  

Manual of operations [675  paragraphs].  Online Journal of  Current Clinical  Trials  [On-line serial].  
Available from:  Doc.  No.  92 

  Funder,  D.  C.  (1994,  March).  Judgmental process and content:  Commentary on Koehler on base-rate [9  
paragraphs].  Psycoloquy [On-line serial], 5(17).  Available from FTP:  Hostname:  Princeton.  Edu 
Directory:  pub/harnad/psycoloquy/1994.  Volume. 5 File:  psycoloquy, 94.5.17. base-rate.  12. Funder 
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                        บทคัดยอในซีดีรอม  (Abstract  on  CD-ROM) 
 ตัวอยาง 
 Bower,  D.L.  (1993).  Employee assistant programs supervisory  referrals:  Characteristics of  referring and  

nonreferring supervisors [CD-ROM].  Abstract from:  ProQuest File: Dissertation Abstracts  Item:  
9315947 

 Meyer,  A.  S.,  &  Bock,  K.  (1992).  The tip-of-the-tongue phenomenon:  Blocking or partial activation?  [CD-
ROM].   Memory & Cognition, 20, 715-726.  Abstract  from:  Silver Platter File:  PsycLIT  Item:  80-
16351 

(โปรดสังเกตวา  เมื่อจบขอความของบรรทัดสุดทายแตละตัวอยางในบทคัดยอในสายตรง บทความ
วารสารในสายตรง และบทคดัยอในซีดีรอม ไมตองใสเครื่องหมาย มหัพภาค  (.)  เพราะหากผูอืน่จะสืบคนขอมูล
ดังกลาวตามรายการอางอิงจะไมสามารถคนขอมูลไดถามีเครื่องหมายมหัพภาคปดทาย) 
 

3.2  การเรียงลําดับรายการอางอิง 

                   การอางอิงแบบนาม-ปและแบบเชิงอรรถ  ใหเรียงลําดับรายการอางอิงเอกสารและแหลงขอมลูตางๆ ที่เปน 
ภาษาไทย ใหจบไปกอน  ตอดวย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอื่น โดยเรียงลําดับตัวอักษรตัวแรก ที่ปรากฏตาม 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปจจุบัน หรือ Dictionary ซึ่งเปนทีย่อมรับกนัทัว่ไป ไมวารายการนัน้จะขึน้ตน
ดวยชื่อผูแตง ชือ่บทความ หรือชื่อหนังสือ   ทั้งนี ้ ไมตองแยกประเภทของเอกสารที่นํามาใชอางอิง 

                  สวนการอางอิงแบบตัวเลขใหเรียงลําดับรายการอางอิงเอกสารและแหลงขอมลูตางๆ ตามตัวเลข ที่อางโดย
ไมตองเรียงตามตัวอักษร ไมตองแยกภาษาและประเภทของเอกสารและแหลงตางๆ ที่ใชอางอิง 
 

 การเรียงช่ือผูแตงตามลําดับอักษร มีรายละเอียดดังนี ้

                          ใหเรยีงทีละตัวอักษรของคํานัน้ เชน 
     Brown,  J.  R. 
     Browning,  A.  R. 

                          คํานําหนาช่ือ เชน  M’ Mc หรือ Mac  ใหเรียงตามรูปที่ปรากฏ  และไมสนใจเครื่องหมาย  ‘  เชน   
             MacArthur 
    McAllister 
    M’Carthy 

          ช่ือสกุลผูแตงที่มี  article  หรือ  preposition  เชน  de,  la,  du,  von  ฯลฯ  ใหเรียงตามกฎของภาษา
นัน้  ถารูแนวาคํานําหนาคํานัน้เปนสวนหนึง่ของชือ่  (เชน  De  Vries)  ใหถือวาคํานําหนานัน้เปนสวนหนึง่ของชื่อ
สกุล  และเรียงตามลําดับอักษร  เชน 
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     DeBase 
     De  Vries 

       ถาคํานําหนาชื่อนัน้ไมนิยมใชเปนสวนหนึง่ของชือ่สกุล  ( เชนนยิมใช Helmholtz มากกวา  Von  
Helmholtz)  ใหถือคํานําหนานัน้เปนสวนหนึ่งของชือ่กลาง  เชน Helmholtz,  H.L.F.  Von. 
                     
                       ถาเรียงงานหลายงานที่มีช่ือผูแตงคนแรกเหมือนกัน  ใหใชหลักดงันี ้

                    - รายการอางอิงทีม่ีผูแตงคนเดียวมากอนรายการที่มีผูแตงหลายคน เชน 
            Kaufman,  J.  R. 
            Kaufman,  J.  R.  and  Cochran,  D.  F. 

                   -  รายการอางอิงทีม่ีผูแตงคนแรกซ้ํากัน  ใหเรียงตามชื่อผูแตงคนตอมา  เชน 
Kaufman,  J.  R.;  Jones,  K.;  and  Cochran,  D.  F. 
Kaufman,  J.  R.,  and  Wong,  D.  F. 

        - รายการอางอิงที่มชีื่อผูแตงเหมือนกนัหมด  ใหเรียงตามลําดับตัวอักษรตัวแรกของชื่อเร่ือง  (ถาใชการ
เขียนรายการอางอิงแบบที ่1) 

Kaufman,  J.  R.  Control  …….. 
Kaufman,  J.  R.  Roles  of  …….. 

 
  - แตถาใชการเขียนรายการอางอิงแบบที ่2  ใหเรียงตามปพิมพตอมา เชน 
         Kaufman,  J.  R.,  and  Jones,  K.  1977. 

        Kaufman,  J.  R.   1980. 
 
                        - ถาอางงานหลายเรื่องที่พิมพในปเดียวกนั  ใหเรียงตามอักษร  a  b  c  ที่กํากับปพิมพ 
                   Kaufman,  J.  R.  1980  a. 
                   Kaufman,  J.  R.  1980  b. 
 

             ถาช่ือสกุลของผูแตงเหมือนกัน  ใหเรียงตามอักษรยอชือ่ตนและชื่อกลาง  เชน 
        Eliot,  A.  L. 
        Eliot,  G.  E. 
 

                        เอกสารที่มีผูแตงเปนสถาบัน  สมาคม  หนวยงาน  ใหเรียงตามอักษรตัวแรกของชื่อสถาบันที่สะกด
เต็ม  การระบชุือ่สถาบนัให ระบุช่ือหนวยงานใหญกอนหนวยงานยอย
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3.3  การใชคํายอ 

                   คํายอที่เปนทีย่อมรับในการเขียนรายการอางอิง มีตัวอยางดังตอไปนี ้

คํายอ คําเต็ม ความหมาย หมายเหต ุ

comp. 
ed. 
 
enl.  ed.   
rev.  ed.   
2 nd ed.   
3 rd  ed.    

et  al.          
ibid  
n.d.  
n.p. 
no. 
p. 
r.p.m. 

tr. 
 
vol.  
vols. 

compiler 
editor, 
edited  by 
enlarged  edition 
revised  edition 
second  edition 
third  edition 
et  alii 
ibidem 
no  date 
no  place 
number 
page 
revolution per minute     

translator 
translated  by 
volume 
volumes 

ผูรวบรวม 
บรรณาธิการ, 
ผูจัดพิมพ,  จัดพิมพโดย  
ฉบับพิมพใหม,  มีการเพิ่มเติม
ฉบับพิมพใหม,  มีการแกไข 
คร้ังที่  2  
พิมพคร้ังที่  3 
และคนอืน่ๆ  (and  others) 
เร่ืองเดียวกัน(in the same place) 
ไมปรากฏปพิมพ 
ไมปรากฏสถานที่พิมพ 
ฉบับที ่
หนา 
รอบตอนาท ี

ผูแปล 
แปลโดย 
เลมที่(เชน  vol.  4)   
จํานวนเลม (เชน  4  vols.) 
 
 

พหูพจนใช  comps. 
พหูพจนใช  eds. 
 
 
 
 
 
 
 
ภาษาไทยใช  ม.ป.ป. 
ภาษาไทยใช  ม.ป.ท. 

พหูพจน(หลายหนา)ใชpp 

หมายถึงความเร็วของแผน 
เสียงที่หมุนไป 
พหูพจนใช  trs. 
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ช่ือรัฐในประเทศสหรฐัอเมริกาถาเขียนประกอบกับช่ือเมือง  ใหใช ตัวยอ ดังนี ้ เชน 

 
              คําเต็ม คํายอ คําเต็ม คํายอ 

Alabama 
Alaska    
Arizona 
Arkansas 
California 
Colorado 
Connecticut 
Delaware   
District of Columbia 
Florida     
Georgia 
Hawaii 
Idaho 
Illinois 
Indiana 
Iowa 
Kansas 
Kentucky 
Louisiana 
Maine 
Maryland  
Massachusetts    
Michigan        
Minnesota 
Mississippi 

AL 
AK 
AZ 
AR 
CA 
CO 
CT 
DE 
DC 
FL 
GA 
HI 
ID 
IL 
IN 
IA 
KS 
KY 
LA 
ME 
MA 
MC 
MI 
MN 
MS 

Missouri 
Montana 
Nebraska  
Nevada 
New  Hampshire 
New  Jersey 
New  Mexico 
New  York 
North  Carolina 
North  Dakota 
Ohio 
Oklahoma 
Oregon 
Pennsylvania 
Rhode  Island 
South  Carolina 
South  Dakota 
Tennessee 
Texas  
Utah 
Vermont 
Washington 
West  Virginia 
Wisconsin 
Wyoming 

MO 
MT 
NE 
NV 
NH 
NJ 
NM          
NY 
NC 
ND          
OH 
OK 
OR 
PA 
RI 
SC 
SD 
TN 
TX 
UT 
VT 
WA 
WV 
WI 
WY 

 

                                         

3.4  การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน 

           การเขียนรายการอางอิงมีการใชเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ  ชวยแบงขอความดังนี ้

                      เครื่องหมายมหัพภาค  (.  period)      ใชในกรณีตอไปนี ้
   -  เมื่อเขียนยอชื่อแรกหรือชือ่กลางของผูแตงชาวตางประเทศ  เชน  Hodgkiss, A.  G. 

                        -  ไวทายคําที่ยอ  เชน  ed. 
   -  เมื่อจบแตละขอความ  (เชน  ผูแตง   ปพิมพ  ชื่อเร่ือง ฯลฯ) ในรายการอางอิงนัน้  เชน 
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                                        Hodgkiss, A. G.  (1981).   Understanding  maps.  Dawson,  Folkestone, UK.   

  เครื่องหมายจุลภาค  (,  comma)  ใชในกรณีตอไปนี ้

      -  ใชค่ันระหวางชื่อและบรรดาศักด์ิของผูแตงชาวไทยหรือชือ่สกุลและชือ่ตัวของผูแตงชาว     
ตางประเทศ     เชน 

     Renolds,  F.  F. 
           ธรรมศักดิ์มนตรี,  เจาพระยา. 

       -  ใชค่ันระหวาง ชือ่ผูแตง เมื่อมีผูแตงมากกวา  1  คน  เชน 
                     สุธรรม  พงศสําราญ,  วิรัช  ณ  สงขลา  และพึงใจ  พ่ึงพานชิ. 

                                         Hanson,  H.,  Borlaug,  N.  E.,  and  Anderson,  R.  G. 
    -  ใชค่ันระหวางสํานักพิมพและปพิมพ  ถาเขียนรายการอางอิงตามแบบที่  1  เชน 

                            สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2539. 
             Wiley,  1965. 

  เครื่องหมายอัฒภาค  (;  semi-colon) 
         -  ใชเม่ือในขอความสวนนัน้ไดใชเครื่องหมายจลุภาค  ( , )  แลว  เชน เมือ่เขียนชื่อผูแตงชาว   

ตางประเทศ      เปนภาษาไทยหลายๆ  คน  เชน 

                             แนช,  จอรช;  วอลดอรฟ,  แดน;  และ  ไรซ,  โรเบิรต  อ.ี  มหาวิทยาลัยกบัชุมชนเมอืง.  แปลโดย         
                                             อัปสร  ทรัยอนั และคนอื่นๆ .  กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพแพรพิทยา,  2518. 

 
  เครื่องหมายมหัพภาคคู  (:  colons)    

     -  ใชค่ันระหวางสถานที่พิมพ  (ชื่อเมือง  ชื่อรัฐ)  และชือ่สํานักพิมพ  เชน 
New  York:  Wiley 
St.  Louis,  MO:  Mosby 

     -  ใชค่ันระหวาง ปที ่หรือ เลมที ่ของวารสาร  หนังสือพิมพ  สารานุกรม  และเลขหนา  เชน 
16 (เมษายน  2519):  231-254. 
37 (1979):  1239-1248.  (แบบที่ 1) 
37 :  1239-1248.  (แบบที ่2) 

                 การเวนระยะในการพิมพหลังเครื่องหมายวรรคตอน    มีดังนี้ 

หลังเครื่องหมายมหัพภาค  (.  Period)  เวน  2  ระยะ 
หลังเครื่องหมายจุลภาค  (,  comma)  เวน  1  ระยะ 
หลังเครื่องหมายอัฒภาค  (;  semi-colon)   เวน  1  ระยะ 
หลังเครื่องหมายมหัพภาคคู  (:  colons) เวน  1  ระยะ 

 
                                                        ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 
 


