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บทท่ี  1 

บทนํา 

 

ความหมายและความสาํคญัของวิทยานิพนธ ์

 

 วิทยานิพนธ์ (Thesis หรือ Dissertation) หมายถึง เรื่องที่เรยีบเรียงขึ้นจาก

การศึกษาค้นคว้าวิจยัอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยวิธีใดวธิีหน่ึงตามแบบแผนและลําดับ

ขัน้ตอนของวธิกีารวจิยันัน้ ๆ ประกอบด้วยความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอย่างมเีหตุผลและมี

หลักเกณฑ์ โดยมุ่งให้ผู้ทําวิทยานิพนธ์รู้จกัวิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุผล มรีะบบและ

สามารถรายงานผลของการศกึษาได้โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและรดักุม เป็นการทําวจิยัเพื่อเสนอ

รบัปรญิญา 

 ความสาํคญัของการทาํวิทยานิพนธ ์มหีลายประการ (จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

คณะอกัษรศาสตร,์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์2538 : 5) ดงัน้ี 

 1. ทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และข้อเท็จจรงิใหม่ ๆ ทัง้ในด้านทฤษฎี และด้าน

ปฏบิตั ิ

 2. ทาํใหม้พีฒันาการทางวชิาการในสาขาวชิาต่าง ๆ 

 3. ช่วยให้ทราบข้อมูลที่แท้จรงิรวมทัง้ข้อบกพร่องเพื่อนํามาใช้แก้ปัญหาหรือ

นํามาใชพ้ฒันาการปฏบิตังิาน 

 4. ทาํใหเ้กดิการรูจ้กัใชค้วามคดิอยา่งมเีหตุผล และสรา้งทกัษะในการแกไ้ขปัญหา 

 5. เพิ่มพูนทักษะในการเขียนรายงานทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของ         

การสรา้งสรรคผ์ลงานวชิาการอื่นๆ 

 

การใช้ภาษาในการเขียนวิทยานิพนธ ์

 

 1. การเขียนวิทยานิพนธ์ ควรเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เขียนเป็น

ประโยคทีส่มบรูณ์ มปีระธาน กรยิา กรรม มปีระโยคเหตุแลว้มปีระโยคผล และคาํประธานอาจละ

ไวใ้นฐานเขา้ใจไดบ้า้ง 

 2. เน้ือหามคีวามคงเส้นคงวา กล่าวอย่างไรไว้ในตอนต้น ก็ควรกล่าวหรอืเขยีน

อยา่งนัน้ในตอนปลาย เพือ่มใิหข้อ้ความขดัแยง้กนั 
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 3. ควรใช้ภาษาเขียนที่กะทัดรัด ชัดเจน สุภาพ และเข้าใจง่าย ถึงแม้ว่ า

วทิยานิพนธ์เรื่องนัน้จะเป็นเรื่องวชิาการเฉพาะแขนง ทัง้น้ีเพื่อให้วทิยานิพนธ์เป็นประโยชน์

อยา่งกวา้งขวาง 

 4. ในการถอดความจากภาษาอื่น ผู้เขยีนไม่ควรแปลแบบคําต่อคํา แต่ควรถอด

ความเป็นถ้อยคําสํานวนไทยอย่างแทจ้รงิ โดยคงความหมายใหต้รงหรอืใกลเ้คยีงกบัของเดมิให้

มากทีสุ่ด 

 5. ควรมีการลําดับความที่ดี โดยอาจเรียบเรียงตามความสําคัญและความ

เหมาะสมของเรือ่งนัน้ ๆ เพื่อใหข้อ้คดิสมัพนัธต่์อเน่ืองกนัไปอยา่งราบรืน่ 

 6. ในยอ่หน้าหน่ึง ๆ นัน้ควรมใีจความสาํคญัเพยีงประเดน็เดยีว 

 7. ในการอธิบายหรือบรรยายส่วนที่ไม่เป็นเรื่องเฉพาะวิชา ผู้เขียนพึงใช้คํา

ธรรมดามากกว่าคาํศพัท ์ซึง่เป็นคาํยากทีผู่อ่้านตอ้งแปล 

 8. เมือ่ตอ้งใชศ้พัทท์ีย่งัไมรู่จ้กักนัแพรห่ลาย ผูเ้ขยีนจะตอ้งเขยีนคาํอธบิายกํากบัไว้

ตามสมควรในวงเลบ็ทนัทหีลงัคาํศพัท ์หรอืเขยีนคาํตน้ศพัทเ์ดมิซึง่อาจเป็นคาํภาษาต่างประเทศ

ไว้ในวงเล็บทนัทหีลงัคําศพัท์ และวงเล็บครัง้แรกเพียงครัง้เดียวเท่านัน้ เช่น ศิลปะนิยม (Art 

appreciation) แต่ถ้ามศีพัท์ภาษาไทยที่ใช้เป็นที่เข้าใจอยู่แล้วไม่ต้องวงเล็บภาษาต่างประเทศ

กํากบัไว ้ถา้คาํอธบิายกํากบัศพัทน์ัน้ยดืยาว ควรทาํเป็นเชงิอรรถ 

 9. ในกรณีที่ศพัท์เฉพาะวชิาคําเดยีวมบีญัญตัิไว้หลายคํา ให้เลอืกใช้คําที่นิยมใช้

กนัแพรห่ลายทีสุ่ด 

 10. ผูเ้ขยีนไมค่วรใชค้าํหรอืสาํนวนเดยีวกนับ่อย ๆ ในทีท่ีใ่กลก้นั 

 11. ไม่ควรใช้อักษรย่อในส่วนที่ เป็นคําอธิบายโดยทัว่ไป เช่น พ.ร.บ. แทน

พระราชบญัญตั ิ

 

การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน 

 

 1. เคร่ืองหมายมหพัภาค (Period) ( . ) เป็นเครื่องหมายแสดงว่าจบประโยคหรอื

ขอ้ความนัน้ ๆ แลว้ นิยมใชใ้นการเขยีนประโยคภาษาต่างประเทศ หลงัเครือ่งหมายมหพัภาคให้

เว้นระยะสองช่วงตวัอกัษรก่อนจะพิมพ์ข้อความต่อไป ยกเว้นใช้ในคําย่อหรอือกัษรย่อให้เว้น

เพยีงหน่ึงช่วงตวัอกัษรเท่านัน้ ตวัอยา่งเช่น 

  Vol. 8 หรอื p. 11 

 2. เคร่ืองหมายยติภงัค์ (Hyphen) ( - ) เป็นเครื่องหมายขดีสัน้ใช้สําหรบัขดีเส้น

ต่อคาํ ๆ เดยีวกนั ซึง่ถูกแยกบรรทดั เช่น ภาษา-องักฤษ หรอื depend-able เป็นตน้ 
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  ในภาษาไทย เมื่อมกีารแยกคําไว้คนละบรรทดั โดยใช้เครื่องหมายยติภงัค์น้ี 

ควรมีวิธีการแยกคําที่ เหมาะสม เช่น คําว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ควรแยกว่า 

มหาวทิยาลยั-หอการค้าไทย มใิช่แยกเป็น มหาวทิยาลยัหอ-การคา้ไทย อน่ึงคําที่มน้ีอยพยางค ์

เช่น ประเพณีวัฒนธรรม ควรยกทัง้คําไปไว้ในบรรทัดใหม่ ไม่ควรเขียนแยกคําโดยใช้

เครือ่งหมายยตภิงัคค์ัน่ 

  ในภาษาต่างประเทศ เมื่อมกีารอธบิายความหรอืเสรมิความหรอืเชื่อมประโยค

ต้องใช้เครื่องหมายยตภิงัค ์2 ขดี โดยไม่ต้องเวน้ระยะทัง้ตอนต้นและตอนท้ายของเครื่องหมาย

ดงัตวัอยา่ง 

 

  Speech depends heavily on habit.  Yes, habits can be 

  changed,…. Most people with power to influence their lives--teacher, 

  bosses, and so on--do not care. 

 

 3. เคร่ืองหมายวงเลบ็โค้ง (Parentheses) (  ) ใชใ้นกรณต่ีอไปน้ี 

  3.1 เมือ่ตอ้งการเสรมิหรอือธบิายความใหช้ดัเจน ตวัอยา่งเช่น 

จงึสรุปได้ว่า มนุษย์หรอืขนัธ์ 5 นัน้ ได้สร้างโลภะ (ความโลภ) โทสะ 

(ความโกรธ) และโมหะ (ความหลงผดิ) ใหแ้ก่ตวัเองทัง้สิน้ 

 

Somewhere there is someone (often a columnist) who is cutting out and 

filing your words. 

 

  3.2 ใช้กับข้อความที่เป็นรายการอ้างอิง เพื่อเป็นการระบุถึงแหล่งที่มาของ

ขอ้ความในตอนนัน้ 

 4. เคร่ืองหมายวงเลบ็เหล่ียม (Brackets) [  ] ใชใ้นกรณต่ีอไปน้ี 

  4.1 เพื่อขยายคําหรอืขอ้ความใหม้คีวามชดัเจนยิง่ขึน้ ในทีน้ี่หมายความว่าเป็น

การเพิม่เตมิคาํหรอืขอ้ความของผูเ้ขยีนวทิยานิพนธล์งไปในขอ้ความทีค่ดัลอกมา นิยมใชใ้นการ

เขยีนประโยคภาษาต่างประเทศ ตวัอยา่งเช่น 

 

“For example, Coca-Cola spends millions is advertising each year 

[promotion], whereas King Edward Cigars, a bestseller, spends next to 

nothing.”  (McGrill, 1986: 50) 
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  4.2 เพื่อทําใหข้อ้ความทีค่ดัลอกมานัน้มโีครงสรา้งทางไวยากรณ์ทีถู่กตอ้ง นิยม

ใชใ้นการเขยีนประโยคภาษาต่างประเทศ ตวัอยา่งเช่น 

 

“John F. Kennedy…[was] an immortal figure of courage and dignity in the 

hearts of most Americans.” (George, 1970: 7) 

 

  4.3 กรณีทีค่ําหรอืวลบีางคําในต้นฉบบัผดิหรอืสํานวนภาษาไทยไม่รดักุมเขา้ใจ

ยาก กใ็หค้งไวเ้ช่นนัน้ ผูเ้ขยีนอาจแก้ไขหรอือธบิายความในวงเลบ็เหลีย่มต่อมาหรอืในเชงิอรรถ

ขยายความกไ็ด ้และถ้าเป็นวทิยานิพนธท์ีเ่ขยีนเป็นภาษาต่างประเทศ ใหเ้ขยีน [sic] ต่อทา้ยคํา

ทีผ่ดิเพื่อเป็นการบอกกล่าวใหผู้อ่้านทราบว่าขอ้มลูทีป่รากฏในต้นฉบบัพมิพผ์ดิ และผูเ้ขยีนไม่มี

ส่วนรบัผดิชอบต่อขอ้ผดิดงักล่าว ตวัอยา่งเช่น 

 

“TV news and entertainment programs are watched by millions, but the 

public relations opportunity [sic] are far fewer than those in the print media.”  

(Holtman, 1990: 8) 

 

 5. เคร่ืองหมายอญัประกาศ (Quotation) (“…..”) และเคร่ืองหมายจุดไข่ปลา 

(Ellipsis Dot) (…) ดหูลกัการใชท้ีห่น้า 16 - 20 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  2 

ขัน้ตอนการทาํสารนิพนธ/์วิทยานิพนธ/์ดษุฎีนิพนธ ์

 

ในการทําสารนิพนธ์/วทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของบัณฑิต

วทิยาลยัเกีย่วกบัขัน้ตอนการทาํ ตามลาํดบัก่อนหลงัทัง้ 17 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. นกัศกึษาจะลงทะเบยีนทําสารนิพนธ/์วทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาโทได ้ต้องมหีน่วยกติสะสม

ไมน้่อยกว่า 18 หน่วยกติ โดยไดร้บัระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ํ่ากว่า 3.00 

2. นักศกึษาจะลงทะเบยีนทําดุษฎนิีพนธร์ะดบัปรญิญาเอกได ้ต้องมหีน่วยกติสะสมตามทีร่ะบุ

ไวใ้นแต่ละหลกัสูตร มรีะดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 และสอบผ่านโครงร่างดุษฎี

นิพนธแ์ลว้ 

3. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนทําสารนิพนธ์/วทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ครัง้แรก 3 หน่วยกิต                 

หรอืตามทีก่ําหนดไวใ้นหลกัสูตร การลงทะเบยีนครัง้ต่อไปใหข้อความเหน็ชอบจากอาจารย์

ทีป่รกึษา  

4. ในภาคการศึกษาปกตทิี่นักศกึษาไม่ได้ลงทะเบยีนทําสารนิพนธ/์วทิยานิพนธ/์ดุษฎีนิพนธ ์

และไม่ได้ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาอื่น ให้เสยีค่าธรรมเนียมเพื่อรกัษาสถานภาพการเป็น

นกัศกึษา จนกว่าจะส่งมอบสารนิพนธ/์วทิยานิพนธ/์ดุษฎนิีพนธฉ์บบัสมบูรณ์ 

5. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนทําสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์แล้ว หลกัสูตรจะเสนอ

รายชื่ออาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อขออนุมตัจิากบณัฑติวทิยาลยั โดยมคีุณสมบตัสิอดคล้องตาม

ขอ้กําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

6. เมื่ออาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เห็นว่านักศึกษาพร้อมที่จะสอบป้องกัน     

โครงร่างวิทยานิพนธ์หรอืดุษฎีนิพนธ์ (PROPOSAL) ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบต่อ

บณัฑติวทิยาลยั ก่อนวนัสอบอยา่งน้อย 1 เดอืน 

7. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร พิจารณาเสนอขอแต่งตัง้กรรมการสอบ      

โครงร่างวทิยานิพนธ/์ดุษฎนิีพนธต่์อคณบดบีณัฑติวทิยาลยั โดยมคีุณสมบตัสิอดคล้องกบั

ขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และต้องทําภายในภาคการศกึษาที่

นกัศกึษาลงทะเบยีนทาํวทิยานิพนธ/์ดุษฎนิีพนธค์รัง้แรก  

8. นักศกึษาต้องสอบป้องกนัโครงร่างวทิยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ ์(PROPOSAL) ให้เสรจ็สิ้นใน

ภาคการศกึษาแรกที่ลงทะเบยีนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ ์ในกรณีที่นักศึกษาไม่
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สามารถดําเนินการดงักล่าวให้เสรจ็สิ้นภายในเวลาทีก่ําหนดให้นักศกึษายื่นคํารอ้งขอผ่อน

ผนัไดเ้ป็นคราวๆไป 

 ในกรณีที่นักศกึษาปรญิญาโทสอบป้องกนัโครงร่างวทิยานิพนธ ์ไม่ผ่านในครัง้แรก 

ให้มีสิทธิสอบได้อีกไม่เกิน 1 ครัง้ ถ้าสอบไม่ผ่านให้เปลี่ยนไปสอบประมวลความรู ้

(COMPREHENSIVE EXAMINATION) แทน โดยที่นกัศกึษาต้องปฏบิตัติามขอ้กําหนดใน

แผนการศกึษา ข.  

9. ในกรณีที่นักศกึษาไม่ผ่านการสอบป้องกนัโครงร่างวทิยานิพนธ์ และแจง้ความประสงค์จะ

ขอสอบประมวลความรู ้(COMPREHENSIVE EXAMINATION)แทน ให้เปลี่ยนค่าคะแนน

หน่วยกติของวทิยานิพนธท์ีล่งทะเบยีนไวแ้ลว้นัน้เป็น W (WITHDRAWAL) การประเมนิผล

การสอบป้องกนัโครงรา่งวทิยานิพนธ ์จะใชค้่าคะแนน P (PASSED) หรอื F (FAILED)  

10. เมื่อนักศกึษาไดผ้่านการประเมนิการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธแ์ลว้ ใหน้ักศกึษาดาํเนินการ

ทําวทิยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ ์ภายใต้การกํากบัดูแลของอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ เมื่อ

เสร็จแล้วให้เสนอขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดย

นักศกึษาต้องเสนอวทิยานิพนธ/์ดุษฎนิีพนธแ์ละบทคดัย่อทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบขัน้สุดท้าย

จากอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ก่อนวนัสอบวทิยานิพนธอ์ยา่งน้อย 1 เดอืน 

11. การพมิพว์ทิยานิพนธใ์หใ้ชร้ปูแบบตามทีบ่ณัฑติวทิยาลยักําหนด 

12. ในกรณทีีว่ทิยานิพนธไ์ม่เสรจ็สิน้สมบูรณ์ ใหก้ําหนดค่าคะแนนหน่วยกติวทิยานิพนธท์ีล่งไว้

ในแต่ละภาคการศกึษาเป็น I (Incomplete) และจะเปลี่ยนเป็น S (SATISFACTORY) หรอื 

U (UN SATISFACTORY) ในภายหลงั เมือ่วทิยานิพนธเ์สรจ็สมบรูณ์แลว้ 

13. คณะกรรมการบณัฑติศึกษาประจําหลกัสูตรพิจารณาเสนอขอแต่งตัง้กรรมการสอบปาก

เปล่าวทิยานิพนธ์ต่อคณบดบีณัฑติวทิยาลยั โดยมคีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรณีที่นักศกึษาสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ไม่

ผ่านในครัง้แรก ให้มสีทิธสิอบได้อกี 1 ครัง้ ภายในเวลา 3 เดอืน นับจากวนัสอบแต่ไม่เรว็

กว่า 1 เดอืน 

14. คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์เป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจวทิยานิพนธน์ัน้ และรายงาน

ผลต่อคณบดบีณัฑติวทิยาลยั ภายใน 2 สปัดาหห์ลงัจากวนัสอบ 
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15. ในกรณีทีค่ณะกรรมการอนุมตัใิหผ้่านการสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ ์นกัศกึษาตอ้งดาํเนินการ 

ดงัน้ี 

 

- นําเสนอวทิยานิพนธต่์อทีป่ระชุมวชิาการ  - สง่วทิยานิพนธท์ีแ่กไ้ขแลว้ใหบ้ณัฑติวทิยาลยั  

  ทีม่ ีProceeding หรอื        ตรวจรปูแบบก่อนนําไปเขา้เล่ม 

- นําวทิยานิพนธ/์สว่นหน่ึงของวทิยานิพนธ ์   

 ลงตพีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ  - สง่วทิยานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ และเอกสาร  

  อื่นๆ ทีม่กีรรมการอนุมตัใินการเผยแพร่    ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

       1. ตั ว เล่ ม วิท ย านิ พ น ธ์ ฉ บับ ส ม บู ร ณ์ 

       (รูปแบบตามมหาวิทยาลัยกําหนด  1 

       ฉบบั)   

       2. บทคดัย่อ ภาษาไทย 1 ฉบบั 

       ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั  

       3 . แผ่นดิสก์วิทยานิพนธ์ พ ร้อมกล่อง 

       2 ชุด (รปูแบบตามมหาวทิยาลยั 

       กาํหนด)   

       4 . หลัก ฐานการนํ าเสน อผ ลงาน ต่ อที่

       ประชุม หรอืหลกัฐานการตพีมิพ ์

       วทิยานิพนธ ์

         

 

16. นักศึกษาต้องดําเนินการแก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใต้การดูแลของ

คณะกรรมการสอบ ทัง้น้ีให้ถือวนัที่นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์       

ต่อบณัฑติวทิยาลยัเป็นวนัทีส่อบผา่นวทิยานิพนธ/์ดุษฎนิีพนธ ์

17. นกัศกึษาตอ้งมสีถานภาพเป็นนกัศกึษาในวนัส่งวทิยานิพนธฉ์บบัสมบูรณ์ 
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ขัน้ตอนการทาํวิทยานิพนธ ์

 1. นกัศกึษาลงทะเบยีนทาํวทิยานิพนธจ์าํนวน 3 หน่วยกติหรอืตามจาํนวนหน่วยกติทีแ่ต่ละหลกัสตูรกาํหนด (โดย

ไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ)์ และรบัคูม่อืการทาํวทิยานิพนธจ์ากบณัฑติวทิยาลยั 

 2. นกัศกึษาเสนอหวัขอ้และจดัทาํโครงร่างวทิยานิพนธนํ์าเสนอต่อคณะวชิา 

 3. หลกัสูตรขออนุมตักิารสอบโครงร่างวทิยานิพนธต่์อบณัฑติวทิยาลยั พรอ้มเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบโครง

ร่างวทิยานิพนธ ์และกาํหนดวนัสอบ 

 

 4. บณัฑติวทิยาลยัจดัทาํคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ และประสานงานการสอบ 

 
 5. นกัศกึษาทีส่อบผา่นการสอบโครงร่างวทิยานิพนธจ์ะได้ผลการสอบคอื S และลงทะเบยีนอกี 6-9 หน่วยกติใน

ภาคการศกึษาต่อไปโดยของความเหน็ขอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา หรอืรกัษาสถานภาพในการทาํวทิยานิพนธ์ 

 

 6. เมื่อการทําวทิยานิพนธ์ใกล้เสร็จสิ้นลง และนักศึกษามีความพร้อมที่จะสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์โดยความ

เหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนทาํวทิยานิพนธท์ีเ่หลอืใหค้รบ 

 

 8. หลกัสตูรขออนุมตักิารสอบวทิยานิพนธต่์อบณัฑติวทิยาลยั พร้อมเสนอรายชือ่คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์

และกาํหนดวนัสอบ 

 

 9. บณัฑติวทิยาลยัจดัทาํคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และประสานงานการสอบ 

 
 10. ประธานคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ แจ้งผลการสอบมายงับณัฑติวทิยาลยัโดยผ่านหลกัสูตรและคณะวชิา 

พรอ้มเสนอขออนุมตัปิรญิญามายงับณัฑติวทิยาลยั 

 

 11. นกัศกึษาดาํเนินการแกไ้ขเนื้อหาตามทีค่ณะกรรมการสอบวทิยานิพนธเ์สนอและจดัทาํวทิยานพินธฉ์บบั 

สมบูรณ์ 

 12. นกัศกึษาส่งวทิยานิพนธฉ์บบัสมบูรณ์มายงับณัฑติวทิยาลยั เพื่อดาํเนินการตรวจสอบรปูแบบใหถ้กูตอ้งตาม 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

 

 13. นกัศกึษาทาํเลม่วทิยานพินธ์ฉบบัสมบูรณ์นําเสนอคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์เพือ่ลงลายมอืชือ่อนุมตัวิทิยานพินธ์และ

นําเสนอต่อคณบดบีณัฑติวทิยาลยัเพือ่ลงลายมอืชือ่เป็นลาํดบัสดุทา้ยในการสง่วทิยานพินธ์ฉบบัสมบูรณ์ นักศกึษาตอ้งนําสง่แผน่ CD-ROM 

จํานวน 2 แผ่น ซึง่พมิพด์ว้ย Microsoft Word มาพรอ้มกบัวทิยานพินธ์เพือ่จดัทาํฐานขอ้มลูต่อไป 

 

 14. บณัฑติวทิยาลยัขออนุมตัปิรญิญาต่อสภามหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

 12.1 เมื่อบณัฑติวทิยาลยัได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

เห็นว่า วิทยานิพนธ์มีรูปแบบถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาบัณฑิตวทิยาลยั

จะแจง้ใหน้กัศกึษาทราบเพื่อนําวทิยานิพนธไ์ปดาํเนินการต่อไป  

 

 12.2 เมื่อบัณฑติวทิยาลยัได้ตรวจสอบความถูกต้อง และพบว่า

รูปแบบวิทยานิพนธ์ต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย ว่าด้วยการศกึษาระดบับัณฑติศกึษา บณัฑติวทิยาลยัจะแจ้งให้

นักศกึษาทราบเพื่อนําวทิยานิพนธ์กลบัไปแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบตรวจสอบ

ความถูกต้องรูปแบบวทิยานิพนธ์ และนํามาส่งที่บัณฑิตวทิยาลยัอีกครัง้หน่ึง 

จนกว่าบณัฑติวทิยาลยัจะออกแบบตรวจสอบความถกูต้องรูปแบบวทิยานิพนธ์

ใหแ้ก่นกัศกึษา เพื่อนําวทิยานิพนธไ์ปดาํเนินการต่อไปในขอ้ 13 

 7. เมื่อวทิยานิพนธเ์สรจ็สมบูรณ์แล้ว นกัศกึษาเสนอขอสอบวทิยานิพนธ์ต่อคณะวชิา 
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ชื่อ-สกุลนกัศกึษา...............................................................รหสั............................................... 

หลกัสตูร................................................................................................................................. 

สาขาวชิา................................................................................................................................. 

ชื่อปรญิญา.............................................................................................................................. 

หวัขอ้วทิยานิพนธ.์.................................................................................................................. 

อาจารยท์ีป่รกึษา..................................................................................................................... 

        ........................................... 

              ลายมอืชื่อนกัศกึษา 

        ............./............../.............. 

 

สาํหรบับณัฑิตวิทยาลยั 

 บณัฑติวทิยาลยั ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของรปูแบบวทิยานิพนธ ์ ตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา มคีวามเหน็ว่าวทิยานิพนธ์

ฉบบัน้ี 

  ถูกตอ้ง ใหด้าํเนินการต่อไปได ้

  ไมถู่กตอ้ง ใหด้าํเนินการแกไ้ขต่อไปตามรายละเอยีดแนบทา้ย 

 ความเหน็เลขานุการบณัฑิตวิทยาลยั 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

        ........................................... 

        (       ) 

          เลขานุการบณัฑติวทิยาลยั 

        ............./............../.............. 

 ความเหน็คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

        ........................................... 

        (       ) 

           คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

                          ............./............../.............. 

บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

แบบตรวจสอบความถกูต้องรปูแบบวิทยานิพนธ ์
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1. หน้าปกนอก...................................................................................................................... 

2. หน้าปกใน......................................................................................................................... 

3. หน้าอนุมตั.ิ....................................................................................................................... 

4. หน้าบทคดัยอ่ (ภาษาไทย)................................................................................................. 

5. หน้าบทคดัยอ่ (ภาษาองักฤษ)............................................................................................ 

6. หน้ากติตกิรรมประกาศ...................................................................................................... 

7. หน้าสารบญั...................................................................................................................... 

8. หน้าสารบญัตาราง............................................................................................................. 

9. หน้าสารบญัรปู.................................................................................................................. 

10. สารบญักราฟ.................................................................................................................... 

11. แผนภูม.ิ............................................................................................................................ 

12. ภาพประกอบ.................................................................................................................... 

13. บทที ่ 1............................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................... 

14. บทที ่ 2............................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................... 

15. บทที ่ 3............................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................... 

16. บทที ่ 4............................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................... 

17. บทที ่ 5............................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................... 

18. บรรณานุกรม.................................................................................................................... 

19. ภาคผนวก......................................................................................................................... 

20. ประวตัผิูเ้ขยีน.................................................................................................................... 

21. อื่น ๆ.............................................................................................................................. .. 

 

 

บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

รายละเอียดการแก้ไขความถกูต้องรปูแบบวิทยานิพนธ์ 
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ใบรบัรองวิทยานิพนธ์ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

      

ช่ือปริญญา 

        

สาขาวิชา 

เร่ือง           

       

     

 

  (พมิพช์ื่อนกัศกึษา)       

     ช่ือนักศึกษา       ปีท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

 

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย อนุมตัใิหน้บัวทิยานิพนธฉ์บบัน้ีเป็นส่วนหน่ึง

ของการศกึษาตามหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ 

 

   ..................................คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

   ( ใส่ชื่อ         ) 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

   ..................................ประธานกรรมการ 

   ( ใส่ชื่อ         ) 

   ..................................อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั 

   ( ใส่ชื่อ         ) 

   ..................................อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม (ถา้ม)ี 

   ( ใส่ชื่อ         ) 

   ..................................กรรมการ 

   ( ใส่ชื่อ         ) 

   ..................................กรรมการ 

   ( ใส่ชื่อ         ) (ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก) 

 

 

กรณีชือ่เรื่องยาวเกนิ 1 บรรทดั ใหพ้มิพช์ือ่เรื่องใน

ลกัษณะเหมอืนสามเหลีย่มหวักลบั 
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THESIS APPROVAL 

GRADUATE SCHOOL 

      

Degree 

        

Major Field 

Title           

       

     

 

  (Name in Print)        

         Name        Graduation Year 

 

 Accepted by Graduate School, University of the Thai Chamber of Commerce in 

Partial Fulfillment of the Requirements for the Master’s Degree. 

 

   ..............................................Dean, Graduate School 

   (         ) 

Thesis Committee 

   ..............................................Chairperson 

   (         ) 

   ..............................................Thesis Advisor 

   (         ) 

   ..............................................Thesis Co-advisor (if any) 

   (         ) 

   ..............................................Member 

   (         ) 

   ..............................................External Member  

   (         ) 

 

 

 

กรณีชือ่เรื่องยาวเกนิ 1 บรรทดั ใหพ้มิพช์ือ่เรื่องใน

ลกัษณะเหมอืนสามเหลีย่มหวักลบั 
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ใบรบัรองวิทยานิพนธ ์

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 
ใส่ชือ่ปรญิญา 

ปริญญา 

ใส่ชือ่สาขาวชิา 

สาขาวิชา 

เรือ่ง ใส่ชือ่เรือ่ง 

 
     ใส่ชือ่นกัศกึษา           ใส่ชือ่ปีทีส่าํเรจ็ 

    ช่ือนักศึกษา     ปีท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

 

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย อนุมตัใิหน้บัวทิยานิพนธฉ์บบัน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการศกึษา

ตามหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ 

 

   ..................................คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
   (ใส่ชือ่คณบด)ี 

 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

   ..................................ประธานกรรมการ 
   (ใส่ชือ่ประธานกรรมการ) 

   ..................................อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั 
   (ใส่ชือ่อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั) 

   ..................................อาจารยท์ีป่รกึษาร่วม (ถา้ม)ี 
   (ใส่ชือ่อาจารยท์ีป่รกึษาร่วม) 

   ..................................กรรมการ 
   (ใส่ชือ่กรรมการ) 

   ..................................กรรมการ (ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก) 
   (ใส่ชือ่กรรมการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีชือ่เรื่องยาวเกนิ 1 บรรทดั ใหพ้มิพช์ือ่เรื่องใน

ลกัษณะเหมอืนสามเหลีย่มหวักลบั 



 14 

THESIS APPROVAL 

GRADUATE SCHOOL 

 

Enter degree 

Degree 

Enter major field 

Major Field 

Title enter title 

 

  enter name    enter graduation year 

      Name        Graduation Year 

 

 Accepted by Graduate School, University of the Thai Chamber of Commerce in 

Partial Fulfillment of the Requirements for the Master’s Degree. 

 

  ..........................Dean, Graduate School 

  (enter Dean’s name) 

 

Thesis Committee 

  ..........................Chairperson 

  (enter chairperson’s name) 

  ..........................Thesis Advisor 

  (enter Thesis advisor’s name) 

  ..........................Thesis Co-advisor (if any) 

  (enter the name if any) 

  ..........................Member 

  (enter Member’s name) 

  ..........................External Member  

  (enter the name) 

 

กรณีชือ่เรื่องยาวเกนิ 1 บรรทดั ใหพ้มิพช์ือ่เรื่องใน

ลกัษณะเหมอืนสามเหลีย่มหวักลบั 



 
บทท่ี 3 

ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ ์

 

ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ ์

 

 วทิยานิพนธแ์บ่งออกไดเ้ป็น 5 ส่วน คอื 

 1. ส่วนนํา (Preliminary Materials) 

 2. ส่วนเน้ือความ (Body of the Thesis) 

 3. ส่วนอา้งองิ (Reference Materials) 

 4. ภาคผนวก (Appendices) 

 5. ประวตัผิูเ้ขยีน (Biography) 

 

 1. ส่วนนํา มสี่วนประกอบและรายละเอยีดต่อไปน้ี 

  1.1 ปกนอก หรือหน้าปก เป็นกระดาษแขง็น้ําเงนิเขม้ ประกอบดว้ย 

   ส่วนบน: ชื่อวทิยานิพนธ ์

   ส่วนกลาง: ชื่อและนามสกุลของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ โดยให้เขยีนคํานํา 

หน้านาม (เช่น นาย นาง นางสาว) ดว้ย และถา้มยีศ ฐานนัดรศกัดิ ์บรรดาศกัดิ ์ใหใ้ส่ไวด้ว้ย แต่

ไม่ต้องเขยีนคุณวุฒใิด ๆ ไวท้า้ยชื่อ เพราะรายละเอยีดดงักล่าวจะปรากฏอยู่ในประวตัผิูเ้ขยีนใน

ตอนทา้ยวทิยานิพนธ ์

   ส่วนล่าง: เขยีนเป็นรปูแบบดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: พ.ศ. ในทีน้ี่ คอื ปีทีส่าํเรจ็การศกึษา 

 

 

วทิยานิพนธน้ี์เป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาตามหลกัสตูรปรญิญา.......................... 

สาขาวชิา................................ 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

พ.ศ. .................... 
ISBN……………….. 
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  1.2 หน้าปกใน จะมีรายละเอียดเช่นเดียวกับปกนอก หรือหน้าปก กรณี

วทิยานิพนธ์ภาษาไทยให้พมิพ์ “ลขิสทิธิข์องบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย” ไว้

บรรทดัสุดท้ายของหน้าสําหรบัวทิยานิพนธ์ภาษาองักฤษให้พมิพ์ “©Copyright by University 

of the Thai Chamber of Commerce” 

   หน้าปกในใหม้ ี2 หน้า ถ้าเขยีนวทิยานิพนธเ์ป็นภาษาไทยหน้าแรกใหพ้มิพ์

เป็นภาษาไทย หน้าที่สองพมิพ์เป็นภาษาองักฤษ ชื่อหวัขอ้วทิยานิพนธ์ภาษาองักฤษให้พมิพ์

ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ทุกตัว (ยกเว้นคําศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์) ถ้าวิทยานิพนธ์เป็น

ภาษาต่างประเทศ หน้าแรกยงัคงพมิพข์อ้ความเป็นภาษาไทย แต่หน้าทีส่องใหพ้มิพเ์ป็นภาษาที่

ใชเ้ขยีนวทิยานิพนธ ์

  1.3 หน้าอนุมติั เป็นการรบัรองจากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั และคณะกรรมการ

สอบวทิยานิพนธ ์ว่าอนุมตัใิห้นับวทิยานิพนธฉ์บบันัน้เป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาตามหลกัสูตร

ปรญิญามหาบณัฑติ 

   ถ้าวทิยานิพนธ์เขยีนเป็นภาษาไทย ให้พมิพ์หน้าอนุมตัเิป็นภาษาไทย ถ้า

วทิยานิพนธเ์ป็นภาษาต่างประเทศ กใ็หพ้มิพห์น้าอนุมตัเิป็นภาษาทีใ่ชเ้ขยีนวทิยานิพนธน์ัน้ ๆ 

  1.4 หน้าบทคัดย่อ บทคัดย่อ คือข้อความโดยสรุปของเน้ือหาวทิยานิพนธ ์

เขยีนอย่างสัน้กะทดัรดัชดัเจน ครอบคลุมเน้ือหาสําคญัของการศึกษาค้นคว้าวจิยัเรื่องนัน้ไว้

ทัง้หมด (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 2540: 59) เขยีนในลกัษณะของการรายงานผลไม่ควรมคีํา

วจิารณ์ 

   เน้ือหาของบทคัดย่อประกอบด้วย จุดมุ่งหมายและขอบเขตการวิจ ัย 

วธิดีําเนินการวจิยั รวมถงึเครื่องมอืที่ใช้ วธิกีารเก็บขอ้มูล จํานวนและลกัษณะของกลุ่มที่ศกึษา 

ผลการวจิยั รวมทัง้ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ(ถา้มกีารทดสอบ)    

   บทคดัยอ่ทีด่ ีควรม ี: ความถูกต้อง โดยระบุจดุประสงคแ์ละเน้ือหาของเรือ่ง

ตามที่ปรากฏในวทิยานิพนธ์ ความสมบูรณ์ เช่น คําย่อ คําทีไ่ม่คุน้เคยใหเ้ขยีนเตม็เมื่อกล่าวถงึ

ครัง้แรก ไม่จําเป็นต้องอ้างเอกสารยกตัวอย่าง ยกข้อความ สมการหรอืภาพวาด คําที่ใช้ใน

บทคดัย่อเป็นคําสําคญั เพื่อประโยชน์ในการทําดรรชนีสําหรบัการสบืค้นข้อมูล ความเฉพาะ 

กระชบั ชดัเจน ประโยคแต่ละประโยคมคีวามเหมายโดยเฉพาะประโยคนํา พยายามเขยีนใหส้ัน้

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 

For the Degree of Master of ……………………… 

Department of …………………………… 

Graduate School 

University of the Thai Chamber of Commerce 
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ที่สุด ลกัษณะของการรายงานมากกว่าการประเมนิ จงึไม่ควรมคีําวจิารณ์ นอกจากรายงานผล 

ขอ้มูลตวัเลขที่สําคญัที่ได้จากการวจิยั ความน่าอ่านและราบรื่น การเขยีนใช้ประโยคในรปูของ

อกรรมกรยิา (Active voice) ใช้ปัจจุบนักาลเมื่อสรุปและประยุกต์ผลการวจิยั ในขณะที่ใช้อดตี

กาลเมือ่กล่าวถงึวธิวีจิยัและการทดสอบ       

  วทิยานิพนธทุ์กเล่มต้องจดัพมิพ์บทคดัย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษโดยมี

ความยาวแต่ละภาษาไมเ่กนิกว่า 250 – 500 คาํ หรอืประมาณ 1 – 2 หน้ากระดาษพมิพ ์

  1.5 กิตติกรรมประกาศ คอื ขอ้ความกล่าวขอบคุณผู้ช่วยเหลอื และให้ความ

รว่มมอืในการคน้ควา้เพื่อเขยีนวทิยานิพนธ ์ควรเขยีนเป็นภาษาทางวชิาการ ไมใ่ชภ้าษาพูดและ

คําสแลง การระบุชื่อบุคคลให้ระบุชื่อจรงิพร้อมนามสกุลและคํานําหน้า ห้าใช้ชื่อเล่น ถ้าเป็น

บุ ค คลที่ มียศ /ตํ าแห น่ งท างวิช าก าร แล ะตํ าแห น่ งห น้ าที่ ก ารงาน  ให้ ระ บุ ไว้ด้ ว ย 

กิตติกรรมประกาศน้ีให้พิมพ์ไว้ต่อจากบทคดัย่อวทิยานิพนธ์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า ท้าย

ขอ้ความไมต่อ้งระบุชื่อผูเ้ขยีนวทิยานิพนธ ์

  1.6 สารบญั คอื รายการที่แสดงส่วนประกอบสําคญัทัง้หมดของวทิยานิพนธ ์

ให้เขยีนด้วยภาษาที่ใช้เขยีนวทิยานิพนธ์โดยเรยีงตามลําดบัเลขหน้า หน้าแรกของสารบญัไม่

ตอ้งพมิพเ์ลขหน้า แต่นบัหน้า ส่วนหน้าถดัไป พมิพเ์ลขหน้ากํากบัทุกหน้า 

  1.7 สารบญัตาราง (ถ้าม)ี เป็นส่วนที่แจง้ตําแหน่งหน้าของตารางทัง้หมด ที่มี

อยูใ่นวทิยานิพนธ ์พมิพเ์รยีงลาํดบัต่อจากส่วนสารบญั 

  1.8 สารบญัภาพหรือสารบญัแผนภมิู (ถ้าม)ี เป็นส่วนทีแ่จง้ตําแหน่งหน้าของ

รปูภาพ แผนที ่แผนภมู ิกราฟ ฯลฯ ทัง้หมดทีม่อียู่ในวทิยานิพนธ ์พมิพข์ึน้หน้าใหมเ่รยีงต่อจาก

สารบญัตาราง 

  1.9 คาํอธิบายสญัลกัษณ์และคาํย่อ (ถ้าม)ี เป็นส่วนที่อธบิายถงึสญัลกัษณ์ 

และคาํยอ่ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นวทิยานิพนธ ์พมิพข์ึน้หน้าใหมเ่รยีงต่อจากสารบญัภาพ 

 2. ส่วนเน้ือความ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

  2.1 บทนํา กล่าวถึงความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา วตัถุประสงค ์

ขอบเขตของการวจิยั วธิกีารดําเนินการวจิยัโดยย่อและประโยชน์ที่จะได้จากการวจิยั ในส่วน

รายละเอยีดอื่น ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละสาขาวชิานัน้ ๆ 

  2.2 ตวัเรือ่ง เน้ือหาของตวัเรือ่งวทิยานิพนธจ์ะแบ่งออกเป็นกีบ่ทกไ็ดต้ามความ

จําเป็น ในส่วนน้ีบทหน่ึงควรมเีน้ือหาเกี่ยวกบัการปรทิศัน์วรรณกรรม (Literature Review) ที่

เกี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นการรายงานหรอืสรุปหรอือภปิรายทฤษฎ ีแนวคดิและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบั

เรื่องทีศ่กึษา ส่วนอกีบทหน่ึงเกี่ยวกบัระเบยีบวธิกีารที่ใชใ้นการวจิยัโดยละเอยีด เช่น ประชากร

และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมูล วธิกีารวเิคราะห์ข้อมูล  
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เป็นต้น และอกีบทหน่ึงเป็นการวเิคราะหแ์ละรายงานผลการวจิยัโดยละเอยีด โดยนําเสนอในรปู

ของตาราง หรอืกราฟ 

   อน่ึง วทิยานิพนธแ์ต่ละเรื่องจะมวีธิกีารวจิยัเป็นแบบเฉพาะของตวัเองและ

ขัน้ตอนโดยละเอยีดของส่วนตวัเรื่องควรดําเนินตามแบบแผนของวธิกีารวจิยัที่เป็นทีย่อมรบัใน

แต่ละสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 

  2.3 บทสรปุการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เป็นตอนที่สรุปพรอ้ม

การอภปิรายผลการวจิยั ข้อเสนอแนะของผู้เขยีนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการวจิยัใน

อนาคต รวมทัง้ขอ้จาํกดัในการวจิยั (ถา้ม)ี 

 3. ส่วน อ้าง อิ ง  ในว ิทยานิพนธ์แต่ละ เรื่อ งจะต้องม ีบรรณานุกรม หร ือ

เอ ก ส า รอ ้า ง อ ิง  ซึ ่ง ไ ด ้แ ก ่ร า ย ชื ่อ ห น ัง ส ือ  สิ ่ง พ ิม พ ์ แ ล ะ สื ่อ ป ร ะ เภ ท อื่น  ๆ  ที ่ใ ช้

ประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องนั ้น บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงจะอยู่ต่อจาก

ส่วนเน้ือเรื่องและก่อนภาคผนวก (ถ้ามี) 

 4. ภาคผนวก คอื สาระสาํคญัที่นํามาจดัไว้ในตอนท้ายสุดของวทิยานิพนธ์และ

อยู่ต่อจากบรรณานุกรม เพื่อเป็นการเสรมิเน้ือหาให้สมบูรณ์ยิง่ขึ้น สาระเหล่าน้ีหากนําไป

เขยีนไว้ในส่วนเนื้อหาแล้ว อาจทําให้เสยีกระบวนความได้ ตวัอย่างเช่น แบบสอบถาม 

หนังสอืแนะนําตวั สูตรหรอืรหสัที่ใช้ในการคาํนวณ เป็นต้น 

  หน้าแรกของภาคผนวก ใหข้ึน้ใหม่ มคีําว่า ภาคผนวกอยู่กงึกลางหน้ากระดาษ 

โดยใช้ขนาดตวัอกัษร 18 น้ิว (เฉพาะหน้าน้ีไม่ต้องพมิพ์เลขหน้า) ในกรณีที่มภีาคผนวกหลาย

เรื่อง ให้กําหนดเป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก... โดยแต่ละภาคผนวกให้ขึน้หน้า

ใหมแ่ละพมิพเ์ลขหน้าทุกหน้า 

 5. ประวติัผูเ้ขียน 

  ให้เขยีนเป็นความเรยีงความยาวไม่เกิน 1 หน้า ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ 

นามสกุล พรอ้มคาํนําหน้า (เช่น นาย นาง นางสาว) และถา้มยีศ ฐานันดรศกัดิ ์บรรดาศกัดิ ์กใ็ห้

ใส่ไวด้ว้ย วนั เดอืน ปี และสถานทีเ่กดิ วุฒกิารศกึษาตัง้แต่ขัน้ปรญิญาบณัฑติหรอืเทยีบเท่าขึน้

ไป สถานศึกษาและปี พ.ศ. ที่สําเรจ็การศกึษา ประสบการณ์ทํางาน ขื่อผลงานทางวชิาการ ที่

ตีพมิพ์เผยแพร่ รางวลัหรอืทุนการศึกษาเฉพาะที่สําคญั ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั และสถานที่

ทาํงาน 
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บทท่ี  4 

การอ้างอิงและเขียนเชิงอรรถ 

 

 การเรยีบเรยีงวทิยานิพนธน์ัน้ จะมกีารอา้งแนวคดิ ทฤษฎหีรอืหลกัการต่าง ๆ 

รวมทัง้ผลการวจิยัทีส่นบัสนุนหรอืตรงขา้มกบัเรือ่งทีศ่กึษาจากนกัวชิาการหลายท่าน ในการ

อา้งองินัน้อาจจะเป็นการสรุปแนวคดิหรอืผลการวจิยัจากเอกสารเลม่ใด หรอืหลาย ๆ เล่ม หรอื

จากหน้าใดหน้าหน่ึง หรอืเป็นการคดัลอกขอ้ความมาโดยตรง ไมว่่าจะใชว้ธิกีารใดวธิกีารหน่ึง

ขา้งตน้ จาํเป็นอย่างยิง่ทีผู่เ้ขยีนจะตอ้งทาํการอ้างองิเพื่อบอกกล่าวกบัผูอ่้านว่าไดข้อ้คดินัน้มา

จากเอกสารใด ทัง้น้ีเพื่อเป็นการใหเ้กยีรตแิก่ผูเ้ป็นเจา้ของความคดิและเพื่อการตดิตามอ่าน

รายละเอยีดหรอืตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูต่อไป ซึง่ทาํใหข้อ้เขยีนมน้ํีาหนกัและ

น่าเชื่อถอื 

 ขอ้ความใดทีผู่เ้ขยีนคดัลอกมาโดยตรงจากขอ้เขยีนหรอืคาํพดูของคนอื่น เพื่อใช้

ประกอบการเรยีบเรยีงเน้ือหาในวทิยานิพนธเ์รยีกว่า “อญัพจน์ (Quotation)” ขอ้ความลกัษณะ

ดงักล่าวตอ้งเขยีนอา้งองิบอกแหล่งทีม่าของขอ้ความเหล่านัน้ทนัท ีซึง่มหีลกัการเขยีน* ดงัน้ี 

 1. อญัพจน์ตอ้งเหมอืนตน้ฉบบัเดมิทุกประการ ไมค่วรแทรกขอ้ความของผูเ้ขยีน

ปะปนในอญัพจน์ แต่ถา้จาํเป็นตอ้งแทรกคําหรอืวลใีหใ้ชเ้ครือ่งหมายวงเลบ็เหลีย่ม [ ] เพื่อแสดง

ใหเ้หน็ว่าเป็นขอ้ความทีผู่เ้ขยีนไดเ้พิม่เตมิขึน้ภายหลงั ดงัตวัอยา่งทีป่รากฏในขอ้ 4.1, 4.2 และ 

4.3 ทีห่น้า 4 (การใชเ้ครือ่งหมายวงเลบ็เหลีย่ม [ ]) 

 2. กรณอีญัพจน์เป็นความเรยีง (prose) และมคีวามยาวไม่เกนิ 4 บรรทดั หรอืเป็น

รอ้ยกรอง (verse) ทีม่คีวามยาวไมเ่กนิ 3 บรรทดั ใหพ้มิพต่์อจากขอ้ความในวทิยานิพนธไ์ดโ้ดย

ไมต่อ้งขึน้บรรทดัใหม ่ และตอ้งใส่เครือ่งหมายอญัประกาศ (“......”) กํากบัขอ้ความเหล่านัน้ดว้ย 

หากเป็นรอ้ยกรองใหใ้ส่เครือ่งหมายทบั ( / ) ตรงคาํสุดทา้ยของขอ้ความแต่ละบรรทดัและเวน้ 1 

ระยะก่อนพมิพข์อ้ความต่อไป ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

                                                 
 * ตวัอย่างอญัพจน์ทัง้หมดใชก้ารอา้งองิตามระบบนาม-ปี สาํหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบักฎเกณฑก์าร

ลงรายการอา้งองิใหด้ทูีห่น้า 21-35 

 ไดม้นีกัวชิาการหลายท่าน อธบิายความหมายของ เมตาเดตา (Metadata) ไวห้ลาย

ทศันะ อาทติย ์

 Thornely (1998: 75) กล่าวว่า เมตาดาตา หมายถงึ “ขอ้มลูทีบ่อกรายละเอยีดของขอ้มลู

ของเวบ็นัน้ ช่วยในการจดัระเบยีบ บรรยาย แสดงลกัษณะ ชีต้ําแหน่งและคน้คนืทรพัยากร

อเิลก็ทรอนิกส ์หรอืทีไ่ม่ใช่อเิลก็ทรอนิกสบ์นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตได”้ 



 19 

 

 

  

 

 

 

 

 3. กรณอีญัพจน์ เป็นความเรยีง (prose) และมคีวามยาวเกนิ 4 บรรทดั หรอืเป็น

รอ้ยกรอง (verse) ทีม่คีวามยาวเกนิ 3 บรรทดั ใหย้กขอ้ความเหล่านัน้มาพมิพไ์วย้อ่หน้าใหม่ 

และยอ่หน้าเขา้มาอกี 10 ระยะตวัพมิพห์รอืประมาณ 1 น้ิว จากขอบกระดาษดา้นซา้ยมอื ใน

กรณทีีม่ยีอ่หน้าภายในอญัพจน์กใ็หย้อ่หน้าเขา้มาอกี 3 ระยะตวัพมิพ ์ อญัพจน์แบบน้ีไมต่อ้งมี

เครือ่งหมายอญัประกาศกํากบั ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................(ขอ้ความเน้ือหาวทิยานิพนธ)์.................................................. 

..................... “Verbs are vigorous, direct communicators.  Use the active rather than the 

passive voice, and select tense or mood carefully.”  (American Psychological 

Association, 1994: 32) 

The writer frames the poem with a sense of reality:  “All things within this world are 

illusion / Everything is not ourselves / But the world.”  (Elizabeth, 1987: 10-11) 

Corporate executives especially are discovering the importance of speechmaking: 

More than half a million executives will mount speaking platforms this year.  

They are appearing at public forums, before Congressional hearings, and at a 

conventions and industry conferences 
 They are discovering the power of the podium to advance their own 

corporate causes and their own careers.  (Boyle, 1976: 683) 

...........…………..……………….(ขอ้ความเน้ือหาวทิยานิพนธ)์........................................................ 

นกัวชิาการและนกัวชิาชพีสารนิเทศหลายท่าน ไดแ้สดงความคดิเหน็หลากหลายในประเดน็เกีย่วกบั

การเกบ็ค่าบรกิารสารนิเทศในหอ้งสมุด อาท ิ

เวนด ี(Wendy, 1993: 40) กล่าวว่า การแกปั้ญหาการขาดแคลนงบประมาณสาํหรบั

การจดับรกิารพเิศษในหอ้งสมุด โดยการเกบ็ค่าบรกิารบางประเภท จะก่อใหเ้กดิปัญหา

คุณภาพของการใหบ้รกิาร เพราะผูใ้ชจ้ะไดร้บัการปฏบิตัจิากผูใ้หบ้รกิารไม่เท่าเทยีม

กนั และอาจเกดิการเลอืกปฏบิตัต่ิอผูใ้หบ้รกิารทัง้สองกลุ่ม 

ประชาชนทุกคนควรมสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการไดร้บัสารนิเทศหากหอ้งสมุดกาํหนด 

ค่าใชบ้รกิารแลว้ย่อมเป็นการปิดกัน้ การเขา้ถงึสารนิเทศของกลุ่มผูใ้ชท้ีไ่ม่สามารถจ่าย

ค่าบรกิารได ้ และยงัเป็นการแบง่แยกกลุ่มผูใ้ชอ้กีดว้ย (จนิดารตัน์  เพอรพ์นัธุ,์ 2541: 

46) 
...........…………..……………….(ขอ้ความเน้ือหาวทิยานิพนธ)์........................................................ 
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ข้อสงัเกต : เครือ่งหมาย (“”) แสดงการเวน้ระยะเท่านัน้ 
 

 4. วทิยานิพนธท์ีเ่ขยีนเป็นภาษาไทย ถา้ตอ้งการคดัลอกขอ้ความจาก

ภาษาต่างประเทศเพื่ออา้งองิ ตอ้งแปลหรอืเกบ็ใจความเป็นภาษาไทยทีถู่กตอ้งสละสลวย ซึง่ให้

ใชห้ลกัการเขยีนตามขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3 แลว้แต่กรณ ีแต่ถา้เป็นการเกบ็ใจความสาํคญัใหพ้มิพไ์ป

ตามปกต ิ

 5. วทิยานิพนธท์ีเ่ขยีนเป็นภาษาต่างประเทศ ถา้ขอ้ความทีค่ดัลอกไดนํ้ามาใชเ้ป็น

ส่วนหน่ึงของประโยคผูเ้ขยีนเอง ใหใ้ชต้วัอกัษรตวัเลก็เริม่ตน้ประโยค แมว้่าขอ้ความในต้นฉบบั

จะเป็นตวัใหญ่กต็าม ทัง้น้ียกเวน้คาํวสิามานยนาม ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 
 

 6. ใชอ้ญัประกาศเดีย่ว (‘…..’) สาํหรบัขอ้ความทีค่ดัลอกมาซอ้นอยูใ่นอญัพจน์ 

ตวัอยา่งเช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He appreciates this poem because it is rich in evocative detail: 

It was winter.  It got dark early.  The waiting room was full of grown – up 

people, arctics and overcoats, lampa and magazines.  (Bishop, 1980: 6-10) 

It’s true that “it is impossible to exaggerate the importance of communication in business.”  

(Grill, 1995: 41) 

 Bill and Katz (1992: 17) concluded with this statement: “The General Counsel of 

the Board shall exercise general supervision.” 

ต้นฉบบั: ผูใ้ชต้อ้งการสบืคน้เรื่องประเทศไทย สามารถพมิพค์าํว่า “thailand” บรกิาร  

Meta – Search engines จะทาํการคน้คนืเรื่องประเทศไทยจากบรกิารนามานุกรม

หรอืดรรชนีอนิเทอรเ์น็ตต่าง ๆ เช่น Yahoo, Infoseek, Lycos, Hot bot  

พรอ้มกนัไปทนัทโีดยอตัโนมตั ิโดยไม่ตอ้งเขา้ไปสบืคน้จากบรกิารแต่ละแห่ง 

การอ้างอิง: ........................................(ขอ้ความเน้ือหาวทิยานิพนธ)์......................................... 

 “ผูใ้ชต้อ้งการสบืคน้เรื่องประเทศไทย สามารถพมิพค์าํว่า ‘thailand’ บรกิาร  

Meta – Search engines จะทาํการคน้คนืเรื่องประเทศไทยจากบรกิารนามานุกรม

หรอืดรรชนีอนิเทอรเ์น็ตต่าง ๆ เช่น Yahoo, Infoseek, Lycos, Hot bot  

พรอ้มกนัไปทนัทโีดยอตัโนมตั ิโดยไม่ตอ้งเขา้ไปสบืคน้จากบรกิารแต่ละแห่ง”  

(สมพร  พุทธาพทิกัษ์ผล, 2541: 18) 

ต้นฉบบั: A number of these services are listed under, “Artist-Commercial” in the 

Yellow Pages. 

การอ้างอิง: She stated, “A number of these services are listed under ‘Artist-Commercial’ 

in the Yellow Pages.” (Margaret, 1995: 50) 
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 7. เมือ่ตดัขอ้ความทีล่อก หรอือญัพจน์ออกบางส่วน เน่ืองจากไมส่มัพนัธก์บัเรือ่งที่

ตอ้งการอา้งองิ มหีลกัการดงัน้ี 

  7.1 กรณขีอ้ความทีต่อ้งการตดัออก มคีวามยาวไมเ่กนิ 1 บรรทดั ใหใ้ส่จดุ 3 

จดุ ไวต้รงส่วนทีต่ดัออก ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

  7.2 ในกรณทีีต่อ้งการละขอ้ความส่วนทา้ยของยอ่หน้าหน่ึง ๆ หรอืส่วนทา้ยของ

ประโยคใดประโยคหน่ึง ใหใ้ช.้.. และตามดว้ยมหพัภาค ( . ) เพือ่แสดงการยตุขิอ้ความนัน้ ๆ ดงั

ตวัอยา่ง 

 

 

 

 

  7.3 ถา้ตอ้งการละขอ้ความหน่ึงยอ่หน้า (Paragraph) หรอืมากกวา่ใหใ้ชจ้ดุไข่

ปลา 1 บรรทดั ส่วนขอ้ความทีค่ดัลอกต่อมาใหข้ึน้บรรทดัใหม ่ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การอา้งองิในการเขยีนวทิยานิพนธท์ีนิ่ยมใชโ้ดยทัว่ไป ม ี2 แบบ คอื 

 1. การอา้งองิแบบนาม-ปี (Author-Date System) 

 2. การอา้งองิแบบตวัเลข (Number System) 

 เมือ่ใชก้ารอ้างองิในรปูแบบใดใหใ้ชว้ธิกีารนัน้ตลอดทัง้เล่ม 

 

 

 

“References cited in text must appear in the reference;… each entry in the reference list 

must be cited in text.”  (American Psychological Association, 1996: 175) 

In discussing the most important determining factor for the sales of a product, Sirin, 

Palasri, Huter, and Wenzel (1999: 46) notes, “It is the cost.  Internet service in Thailand is 

expensive,…..” 

ท่านพทุธทาสภกิข ุ (2530: 18) เสนอแนวคดิในการปลกูฝังเรื่องการไม่ยดึมัน่ ถอืมัน่เพื่อ

ปล่อยวาง อตัตาหรอืความยดึถอืในความมแีละความเป็นแหง่ตวัตนของมนุษยไ์วว้่า 

น่าจะมวีฒันธรรมใหมท่ีป่ระดษิฐข์ึน้มาสัง่สอนลกูเดก็ ๆ อย่าสอนเขาใหย้ดึมัน่อะไร

เป็นตวัก ู เป็นของก ูมาตัง้แต่ออ้นแต่ออกนกั สอนใหรู้จ้กัว่าควรทาํอย่างไร ในการทีจ่ะ

ไม่มคีวามทุกขใ์นขอ้น้ี ควรกนิอย่างไร ควรนอนอย่างไร ควรเล่นอย่างไร ควรอะไร 

อย่างไร อย่าไปยดึถอืโดยความเป็นตวักขูองก ูมนักจ็ะมปัีญหาน้อยลงสกัหน่อย 

 ........................................................................................................................... 
 ไปทีร่า้นอาหารทีอ่ร่อยทีส่ดุ จะกนิอะไรจะซือ้ให.้.. ไมไ่ด ้ บอกว่าลกูเอ๋ยทัง้หมดน้ี

เขามไีวส้าํหรบัใหเ้ราโง่นะลกูเอ๋ย ไมม่ใีครบอกอย่างน้ี น้ีเรยีกว่าพ่อแม่นัน้แหละเริม่

สอนความมตีวัตน มขีองตนใหแ้ก่ลกูเดก็ ๆ 
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1. การอ้างอิงแบบนาม-ปี (Author-Date System) 

 การอา้งองิแบบนาม-ปี จะประกอบดว้ย ชื่อผูแ้ต่งและปีพมิพ ์ ในกรณีทีผู่เ้ขยีน

คดัลอกขอ้ความทัง้หมดหรอืบางส่วน หรอืสรปุเน้ือหาจากตอนใดตอนหน่ึงหรอืหน้าใดหน้าหน่ึง

โดยตรง ควรระบุเลขหน้าไวด้ว้ย แต่ถา้ผูเ้ขยีนสรปุเน้ือหาหรอืแนวคดิทัง้หมดของงานชิน้นัน้ไม่

ตอ้งระบุเลขหน้า ดงัน้ี 

 

       หรอื 

 

 วิธีการเขียนอ้างอิงตามแบบนาม-ปี เขยีนได ้2 แบบ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัวตัถุประสงค์

ของผูเ้ขยีน กล่าวคอื 

 1. การอา้งองิโดยเน้นเน้ือหาสาระ ส่วนประกอบของรายการอา้งองิจะอยูใ่นวงเลบ็ 

โดยเขยีนต่อทา้ยขอ้ความทีต่อ้งการอา้งองิ เพื่อบอกถงึแหล่งทีม่าของขอ้ความดงักล่าว (ดู

ตวัอยา่งหน้า 17 ขอ้ 3) 

 2. การอา้งองิโดยเน้นผูแ้ต่ง/ผูผ้ลติ/ผูใ้หข้อ้มลู ชื่อของผูแ้ต่ง/ผูผ้ลติ/ผูใ้หข้อ้มลูหรอื

แหล่งขอ้มลู จะอยูน่อกวงเลบ็ โดยทีช่ื่อดงักล่าวจะนําหน้าหรอืตามหลงัขอ้ความทีเ่กริน่นําเพื่อ

เน้นความสาํคญักไ็ด ้ แลว้แต่กรณ ี ส่วนรายการปีพมิพแ์ละเลขหน้าจะอยูใ่นเครือ่งหมายวงเลบ็

ต่อทา้ยชื่อดงักล่าว (ดตูวัอยา่ง หน้า 20 ขอ้ 7.2 และ 7.3) หรอืดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี ซึง่เป็น

ขอ้ความทีส่รุปมาจากเอกสารของ Gilmartin และ Beavan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผูแ้ต่ง, ปีพมิพ:์ เลขหน้า ชื่อผูแ้ต่ง, ปีพมิพ ์

 Gilmartin และ Beaven (1992: 11-15) อธบิายถงึระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัไิดนิกส ์

(Dynix) ว่าประกอบดว้ยระบบยอ่ย (Module) ดงัต่อไปน้ี 

1. ระบบงานทาํรายการบรรณานุกรม (The Cataloging module) 

2. ระบบงานสบืคน้รายการแบบออนไลน์ (The Online Public Access Catalog 

module) 

3. ระบบงานยมื-คนื (The Circulation module) 

4. ระบบงานพฒันาทรพัยากรหอ้งสมุด (The Acquisition module) 

5. ระบบงานควบคุมวารสาร (The Serials Control module) 

 นอกจากน้ีระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัไิดนิกส ์ ยงัประกอบดว้ยระบบย่อยอกีหลาย

ระบบ เช่น ระบบงานดรรชนีวารสาร (Journal Citation module) ระบบงานสาํรองหนงัสอื 

(Reserve Book Room module) เป็นตน้ 
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 หลกัเกณฑก์ารเขียนรายการอ้างอิงแบบนาม-ปี 

 มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 หลกัการเขียนนามผูแ้ต่ง 

 1. ถา้ผูแ้ต่งเป็นชาวต่างประเทศใหเ้ขยีนเฉพาะนามสกุลเท่านัน้ ส่วนผูแ้ต่งชาว

ไทยใหเ้ขยีนชื่อและนามสกุล ถงึแมจ้ะเขยีนเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศกต็าม 

  (วรนนัท ์ กติตอิมัพานนท,์ 2542: 8) 

  (Smith, 1999: 25-30) 

  (Vilal Visanuvimol, 1995: 7) 

  (Somchai Khunwongsa, 1997: 11-12) 

 2. กรณผีูแ้ต่งมยีศทางทหาร ตํารวจหรอืมตีําแหน่งทางวชิาการ ไดแ้ก่ ผูช่้วย-

ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารยห์รอืมคีําเรยีกทางวชิาชพี เช่น นายแพทย ์ทนัต

แพทย ์เภสชักร เป็นตน้ ไม่ตอ้งใส่ยศหรอืตําแหน่งทางวชิาการหรอืคําเรยีกทางวชิาชพีเหลา่นัน้ 

  (วสษิฐ ์ เดชกุญชร, 2537: 44-47) 

  (ป๋วย  อึง้ภากรณ์, 2530: 125) 

  (นภาจร ี นําเบญจพล, 2540: 1-3) 

  (จรสั  สุวรรณเวลา, 2538: 39) 

 3. กรณผีูแ้ต่งมฐีานันดรศกัดิ ์ บรรดาศกัดิแ์ละสมณศกัดิ ์ ใหเ้ขยีนฐานนัดรศกัดิ ์

บรรดาศกัดิแ์ละสมณศกัดิ ์ตามทีป่รากฏในเอกสาร 

  (พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั, 2500: 13-17) 

  (ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ ปราโมช, 2535: 3-4) 

  (หลวงประดษิฐม์นูธรรม, 2517: 3) 

  (พระครกูลัยานุกูล, 2525: 79-89) 

 4. การเขยีนชือ่ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ สามารถทาํได ้2 วธิ ีคอื 

  4.1 ใหเ้ขยีนชื่อผูแ้ต่งทีเ่ป็นภาษาต่างประเทศในเน้ือความของวทิยานิพนธ ์ และ

ระบุปีพมิพใ์นวงเลบ็ หรอืเขยีนชื่อผูแ้ต่งและปีพมิพ ์พรอ้มเลขหน้าในวงเลบ็ ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

  4.2 ใหเ้ขยีนชื่อผูแ้ต่งเป็นภาษาไทยในเน้ือความของวทิยานิพนธก่์อนและ

วงเลบ็ชื่อภาษาต่างประเทศและปีพมิพต่์อทา้ย ดงัตวัอยา่ง 

 Roger และ Shoemaker (1971: 25) สรุปขัน้ตอนการเผยแพร่นวกรรมได ้4 ขัน้ตอน  

ดงัน้ี........................................................... 

 หรอื 

 กระบวนการเผยแพร่นวกรรม เป็นกระบวนการตดัสนิใจทีจ่ะยอมรบัหรอืปฏเิสธ 

นวกรรม..... (Roger and Shoemaker, 1971: 1) 
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 5. ผูแ้ต่งใชน้ามแฝง ใหล้งรายการดว้ยชื่อนามแฝง 

  (เศรษฐสยาม, 2522: 122) 

  (เพลนิตา, 2529: 1-3) 

  (Dr. Seuss, 1968: 33-38) 

 6. ผูแ้ต่งเป็นสถาบนั มหีลกัเกณฑด์งัน้ี 

  6.1 ถา้สถาบนันัน้เป็นหน่วยงานของรฐับาล อยา่งน้อยตอ้งอา้งถงึระดบักรม

หรอืเทยีบเท่า และเขยีนอา้งระดบัสงูลงมาก่อน 

   (กรมสรรพากร, กองนโยบายและแผน, ฝ่ายเอกสารเผยแพรแ่ละแนว 

ปฏบิตั,ิ 2542: 90) 

   (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ, ภาควชิา

บรหิารธุรกจิ, 2540: 71-79) 

   (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2542: 10-15) 

  6.2 คณะกรรมการทีม่สีาํนกังานเป็นอสิระ ใหใ้ส่ชื่อคณะกรรมการนัน้ 

   (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2542: 58) 

   (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2541: 44-53) 

  6.3 คณะกรรมการทีไ่ดร้บัการจดัตัง้โดยสถาบนั เพื่อมอบหมายหน้าทีเ่ฉพาะ 

ใหถ้อืเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนันัน้ ตอ้งใส่ชื่อสถาบนัหลกัก่อน 

   (สมาคมประกนัวนิาศภยั, คณะอนุกรรมการคน้ควา้และวชิาการ, 2542: 11) 

   (American Library Association, Reference and Adult Services 

Division, Standards Committee, 1976: 973-974) 

  6.4 สถาบนัอื่น ๆ ไดแ้ก่ สถาบนัการศกึษา สมาคม สโมสร โรงพยาบาล 

ธนาคาร เป็นตน้ ใหล้งรายการตามทีป่รากฏในหนงัสอืหรอืเอกสาร 

   (มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, คณะเศรษฐศาสตร,์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ธุรกจิ, 2542: 17-19) 

   (สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย, 2540: 77) 

   (ธนาคารกรงุเทพจาํกดั, สาํนกัวจิยั, 2542: 10-25) 

 รกิส ์(Riggs, 1991: 19) กล่าววา่ เทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืทีช่่วยหอ้งสมุดใหบ้รกิารอย่าง

มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้........................................................................................................... 

 บลาเซค็ (Blazek) และไบลาล (Bilal) (1988: 169-178) ไดศ้กึษาปัญหาการใชร้ะบบ 

โอแพคหลุยส ์(LUIS) ของระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัโินทสิ (Northwestern Online Total Integrated 

System: NOTIS) ในปี ค.ศ. 1986 พบว่า..................................................................................... 
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   (Library Association, 1999: 1-2) 

   (Oxford University Press, 1999: 8-12) 

  6.5 กรณสีถาบนัมอีกัษรยอ่ใชอ้ยา่งเป็นทางการหรอืเป็นอกัษรยอ่ทีย่อมรบัใช้

กนัอยา่งแพรห่ลาย ในการอา้งครัง้แรกใหเ้ขยีนชื่อเตม็และระบุชื่อยอ่ในวงเลบ็เหลีย่ม [  ] ไวด้ว้ย 

และในการอา้งครัง้ต่อมาใหใ้ชช้ื่อยอ่นัน้ได ้

   การอา้งครัง้แรก 

   (สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน [ก.พ.], 2541: 25) 

   (International Monetary Fund [IMF], 1999: 19) 

   การอา้งครัง้ต่อมา 

   (ก.พ., 2541: 40-45) 

   (IMF, 1999: 22-23) 

 

 เอกสารไม่ปรากฏปีพิมพ ์

 กรณหีนงัสอืหรอืเอกสารใด ๆ ไมป่รากฏปีพมิพ ์ภาษาไทยใหพ้มิพอ์กัษรยอ่ ม.ป.ป. 

ส่วนภาษาองักฤษใหพ้มิพ ์ n.d. ซึง่ยอ่มาจาก คาํว่า ไมป่รากฏปีพมิพ ์ (no date) แทนทีต่วัเลข

ของปี พ.ศ. หรอื ค.ศ. 

 (สุนนัท ์ จกัราวรศุข, ม.ป.ป.: 11) 

 (Joseph, n.d.: 3-15) 

 

 การอ้างเอกสารหน่ึงเร่ืองท่ีมีผูแ้ต่งคนเดียว 

 1. กรณอีา้งเอกสารหรอืงานเขยีนนัน้ทัง้งานโดยรวม เช่น เป็นงานวจิยัหรอื

วทิยานิพนธท์ีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ขยีนชื่อผูแ้ต่งและปีพมิพแ์ทรกในขอ้ความในตําแหน่งทีเ่หมาะสม 

กล่าวคอื ถา้ระบุชื่อผูแ้ต่งในเน้ือความใหอ้า้งปีพมิพไ์วใ้นวงเลบ็ (ตวัอยา่งที ่ 1) หรอืใหร้ะบุทัง้ชือ่

ผูแ้ต่งและปีพมิพใ์นวงเลบ็ทา้ยขอ้ความทีต่อ้งการอา้งองิ (ตวัอยา่งที ่2) 

 

ตวัอย่างท่ี 1 

 

 

 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัทศันคตขิองบรรณารกัษ์ทีม่ต่ีอเทคโนโลยสีารนิเทศนัน้ ได้

แนวคดิจาก Fine (1984) ซึง่ทาํการสาํรวจระดบัชาตใินเรื่องการต่อตา้นนวกรรมทางเทคโนโลยขีอง

บรรณารกัษ์....................................................................................................................................  

ในปี ค.ศ. 1990 ไดม้กีารสาํรวจการใชร้ะบบโอแทคหลุยส ์ (LUIS) ของระบบหอ้งสมุด

อตัโนมตัโินทสิ (NOTIS) ทีก่ลุ่มหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัอนิเดยีนาสเตท (Indiana State 

University Libraries) พบว่า รอ้ยละ 65 ของผูใ้ชจ้ะใชก้ารสบืคน้โดยคาํสาํคญัเกอืบทุกครัง้ทีใ่ชร้ะบบ

โอแพคหลุยส ์รอ้ยละ 60 ของผูใ้ชค้ดิว่าการสบืคน้โดยคาํสาํคญันัน้สะดวกมาก (Ensor, 1992) 
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 2. ในยอ่หน้าหน่ึง ๆ เมือ่อา้งถงึงานนัน้ซํ้าอกี ไมต่อ้งระบุปีพมิพใ์นการอา้งครัง้

ต่อมา ถา้งานนัน้เพิง่ถูกอา้งและไมส่บัสนกบังานอื่น (ตวัอยา่งที ่3) 

 

ตวัอย่างท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การอ้างเอกสารหน่ึงเร่ืองท่ีมีผูแ้ต่ง 2 คน 

 กรณเีอกสารทีอ่้างถงึมผีูแ้ต่ง 2 คน ใหเ้ขยีนชื่อผูแ้ต่งทัง้ 2 คน ทุกครัง้ทีม่กีารอา้ง

โดยใชค้าํว่า และ หรอื and เชื่อมชื่อผูแ้ต่ง (ดตูวัอยา่งภาษาไทย หน้า 23 ขอ้ 4.1) 

 

 

 

 

 

 

 การอ้างเอกสารหน่ึงเร่ืองท่ีมีผูแ้ต่ง 3 คน มหีลกัเกณฑด์งัน้ี 

 1. การอา้งเอกสารทีม่ผีูแ้ต่ง 3 คน ครัง้แรก ใหเ้ขยีนชื่อผูแ้ต่งทุกคน โดยใชเ้ครือ่ง

จลุภาค ( , ) คัน่ระหว่างชื่อผูแ้ต่งคนที ่1 กบั 2 และใสค่าํว่า “และ” หรอื “and” คัน่ระหว่างชื่อผู้

แต่งคนที ่2 กบั 3 (ตวัอยา่งที ่1) เมือ่อา้งครัง้ต่อมา ใหเ้ขยีนเฉพาะชื่อผูแ้ต่งคนแรก ตามดว้ยคาํ

Herbert (1976: 343-344) ใหข้อ้สงัเกตในการต่อตา้นการเปลีย่นแปลงวา่อาจเกดิจาก

เหตุผลสว่นตวัของแต่ละคน เชน่ กลวัว่าจะตอ้งทาํงานหนกักวา่เดมิ กลวัความไม่แน่นอนทีจ่ะเกดิขึน้

ในอนาคต เป็นตน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Fine (1985: 19) ทีพ่บว่าการต่อตา้นคอมพวิเตอร์

แทจ้รงิเกดิจากความรูส้กึเศรา้โศกในการสญูเสยีในวถิชีวีติเดมิทีก่าํลงัเปลีย่นไป นอกจากนัน้ 

Herbert ไดอ้ธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัสาเหตุของการต่อตา้นการเปลีย่นแปลงว่าเกดิจากองคป์ระกอบ

จากงานโดยตรงและเหตุผลทางสงัคม 

 In a recent study of distance education system, Tancarlli (1995) thought that… 

Tancarlli also found that… 

 Today, the customers of our information services have higher expectations than 

has ever been the case.  As a result they impose even tighter deadlines, demand the use of 

a wider range of information sources and want the results to be delivered in a variety of 

formats in order to meet the effect of these same pressures on their own tasks (Pantry and 

Griffiths, 1999: 3) 
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ว่า และคณะ หรอื และคนอื่น ๆ สาํหรบัเอกสารภาษาไทย และคาํว่า et al. หรอื and others 

สาํหรบัเอกสารภาษาองักฤษ (ตวัอยา่งที ่2) 

 

ตวัอย่างท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 2. กรณเีอกสารสองเรือ่ง มชีื่อผูแ้ต่งคนแรกเหมอืนกนั ในการอา้งครัง้ต่อมา หาก

เขยีนชื่อผูแ้ต่งโดยอาศยักฎเกณฑต์ามขอ้ 1 อาจทาํใหส้บัสน เพราะทาํใหร้ายการทีอ่า้งปรากฏ

คลา้ยกนั แต่จรงิ ๆ เป็นเอกสารคนละเรือ่ง ในกรณเีช่นน้ีใหเ้ขยีนชื่อผูแ้ต่งทุกคนในทุก ๆ ครัง้ที่

มกีารอา้งองิ เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 สาคติณ์  จนัทโนทก, นภาพร  ณ เชยีงใหม ่และกว ี วงศพ์ฒุ (2527: 121-135) ไดก้ล่าวถงึ

ปัญหาการวางแผนงบประมาณว่า................................................................................................... 

 Folcarelli, Tannenbaum และ Ferragamo (1982: 10-12) อธบิายถงึประโยชน์และ

ขอ้จาํกดัของการใชไ้มโครกราฟฟิคไวด้งัน้ี....................................................................................... 

 The qualifications needed to be able to work at a professional level in the 

information industry are... (Carph, Dundee, and Smith, 1999: 25) 

...............และความถูกตอ้งสมบรูณ์ของขอ้มลูทัง้หมด (สาคติณ์  จนัทโนทก และคนอื่น ๆ, 2527: 

47-48) 

 Fine และคณะ (1984: 55) เสนอแนวคดิเกีย่วกบั.............................................................. 

...............(Carph, et al., 1999: 50-51) 

 สมควร  กระจ่างศาสตร,์ ชดิชอบ  ไมตรจีติ และอเนก  นาคธรรม (2537) ... 

 สมควร  กระจ่างศาสตร,์ เจนจบ  ศกัดิส์กุล และอรอุมา  ใจตรง (2542) ... 
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 การอ้างเอกสารหน่ึงเร่ืองท่ีมีผูแ้ต่งมากกว่า 3 คน มหีลกัเกณฑด์งัน้ี 

 1. ในการอ้างทุกครัง้ ใหเ้ขยีนชื่อผูแ้ต่งคนแรกและตามดว้ยคาํว่า และคณะ หรอื 

และคนอื่น ๆ สาํหรบัเอกสารภาษาไทย สว่นภาษาองักฤษใชค้าํว่า et ai. หรอื and others (ดู

ตวัอยา่ง 2 หน้า 27) 

 2. กรณเีอกสารสองเรือ่ง มชีื่อผูแ้ต่งคนแรก หรอืคนอื่น ๆ เหมอืนกนั (แต่ไม่

เหมอืนทุกคน) ในการอา้งองิใหเ้ขยีนชื่อผูแ้ต่งคนแรกและคนต่อ ๆ มาจนถงึชื่อผูแ้ต่งทีไ่มซ่ํ้ากนั 

เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 การอ้างเอกสารหน่ึงเร่ือง ท่ีอาจเขียนโดยผู้แต่งคนเดียวหรือหลายคนแต่มี

หลายเล่มจบ 

 ใหร้ะบุหมายเลขเล่มทีอ่า้งถงึดว้ยและสามารถระบุหมายเลขหน้าไดด้ว้ย โดยให้

เขยีนการอา้งองิ ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 การอ้างเอกสารหลายเร่ืองโดยผูแ้ต่งคนเดียวกนั 

 1. การอา้งเอกสารหลายเรือ่งทีเ่ขยีนโดยผูแ้ต่งคนเดยีวกนั แต่ปีพมิพต่์างกนั ให้

ระบุนามผูแ้ต่งครัง้เดยีว และจดัเรยีงปีพมิพต์ามลาํดบั โดยใชเ้ครือ่งจลุภาค ( , ) คัน่ระหว่างปี

พมิพ ์เช่น 

 

 

 

เอกสารเรื่องทีห่น่ึง: Hill, Adams, Hart, Forrest, Bounds, and Turner (1998) 

เอกสารเรื่องทีส่อง: Hill, Adams, Hart, Cron, Wang, and Forey (1998) 

 

ในการอา้งถงึจะปรากฏดงัน้ี 

 Hill, Adams, Hart, Forrest, et al. (1998)……………………….. 

 Hill, Adams, Hart, Cron, et al. (1998)………………………….. 

 (สมชาย  อภหิารณรงค,์ 2542, เล่ม 1) 

 (สมชาย  อภหิารณรงค,์ 2542: 1: 17-18) 

 (Burton and Flynn, 1998, Vol. 2) 

 (Burton and Flynn, 1998: 2: 1-10) 

 (ไชยยศ  เหมะรชัตะ, 2539: 44-47, 2541: 51-53) 

 (Frost and Moore, 1988: 17, 1993: 31-32) 
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 2. การอา้งเอกสารหลายเรือ่งทีเ่ขยีนโดยผูแ้ต่งคนเดยีวกนัและปีพมิพซ์ํ้ากนั ใหใ้ช ้

a b c d ตามหลงัปีพมิพส์าํหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศและใช ้ ก ข ค ง ตามหลงัปีพมิพ์

สาํหรบัเอกสารภาษาไทย เช่น 

 

 

 

 

 

 

 การอ้างอิงเอกสารหลายเร่ืองโดยผูแ้ต่งหลายคนพร้อมกนั มหีลกัเกณฑด์งัน้ี 

 1. การอา้งเอกสารหลายเรือ่ง โดยผูแ้ต่งหลายคนพรอ้มกนั มวีธิกีารเขยีน 2 แบบ 

หากเลอืกใชแ้บบใดแบบหน่ึงใหใ้ชต้ลอดทัง้เล่ม 

  1.1 ใหเ้รยีงชื่อผูแ้ต่งตามลาํดบัอกัษร และใส่เครือ่งหมายอฒัภาค ( ; ) คัน่

เอกสารแต่ละเรือ่ง เช่น 

 

 

 

 

  1.2 ใหเ้รยีงตามปีพมิพจ์ากเก่าไปหาใหมสุ่ด และใชเ้ครือ่งหมายอฒัภาค ( ; ) 

คัน่ระหว่างเอกสารทีอ่้างแต่ละเรือ่ง เพื่อแสดงววิฒันาการของเรือ่งทีศ่กึษา เช่น 

 

 

 

 

 2. กรณเีอกสารหลายชื่อเรือ่งทีต่อ้งการอา้งถงึ มทีัง้ขอ้ความทีส่รปุมาและหรอื

ขอ้ความทีค่ดัลอกมาจากเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ใหอ้า้งชื่อผูแ้ต่งจากเอกสาร

ภาษาไทยจนครบก่อน แลว้จงึตามดว้ยชื่อผูแ้ต่งจากเอกสารภาษาต่างประเทศ โดยใชว้ธิกีาร

จดัเรยีงชื่อผูแ้ต่งดว้ยวธิใีดวธิหีน่ึงตามกฎขอ้ 1 เช่น 

 

 

 

 

 

 (ครรชติ  มาลยัวงศ,์ 2542ก: 3) 

 (ครรชติ  มาลยัวงศ,์ 2542ข: 50-52) 

 (Buckland, 1986a: 15-17) 

 (Buckland, 1986b: 10, 1986c: 19-20) 

 (Miller an Magarett, 1995a: 1-2) 

 (กรกช  ดาํรงนิตย,์ 2541: 1-3; จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, คณะอกัษรศาสตร,์ 2540: 50; 

พมิลพร  ศริสิกุล และนุชวด ี สทุธศิลิป์, 2542: 7-8; อาจหาญ  ไชยศร,ี 2539ก: 8) 

 (Feather and Frank, 1999: 145; Gray, 1988a: 88-89; Miski, 1990: 55) 

 อาจหาญ  ไชยศร,ี 2539ก: 8; จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, คณะอกัษรศาสตร,์ 2540: 50; กร

กช  ดาํรงนิตย,์ 2541: 1-3; พมิลพร  ศริสิกุล และนุชวด ี สทุธศิลิป์, 2542: 7-8) 

 (Gray, 1988a: 88-89; Miski, 1990: 55; Feather and Frank, 1999: 145) 
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 การอ้างเอกสารท่ีไม่ปรากฏนามผูแ้ต่ง มหีลกัเกณฑด์งัน้ี 

 1. เป็นเอกสารทีไ่ม่ปรากฏนามผูแ้ต่ง ใหล้งชื่อเรือ่ง (Title) ของเอกสารเรือ่งนัน้ 

เช่น ชื่อเรือ่งของหนงัสอื ชื่อเรือ่งของจลุสาร ชื่อบทความในวารสาร ชื่อบทความในหนงัสอืพมิพ ์

เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. เป็นเอกสารทีไ่ม่ปรากฏชื่อผูแ้ต่ง แต่มชีื่อบรรณาธกิารหรอืผูร้วบรวมใหล้งชื่อ

บรรณาธกิาร (Editor) หรอืชื่อผูร้วบรวม (Compiler) แทนชื่อผูแ้ต่ง เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

เรยีงชื่อผูแ้ต่ง 

 (กรวทิย ์ เจตน์สจุรติ, 2540: 17; เจอื  สตะเวทนิ, 2539ก: 25-26; Bobb and Smith, 1994: 

44; Stuart, 1993 33-35) 

เรยีงปีพมิพ ์

 (เจอื  สตะเวทนิ, 2539ก: 25-26; กรวทิย ์  เจตน์สจุรติ, 2540: 17; Stuart, 1993: 33-35; 

Bobb and Smith, 1994: 44) 

 จุฑารตัน์  แพส (2526: 7-10) และ Folcarell Tannenbaum และ Ferragamo (1982: 10-

12) อธบิายประโยชน์ และขอ้จาํกดัของการใชไ้มโครกราฟิค ในหอ้งสมุดพอสรุปไดด้งัน้ี 

1. การจดัหาทรพัยากรหอ้งสมุด..................................................................................... 

2. การจดัเกบ็และการรกัษาสิง่พมิพ.์.............................................................................. 

3. การประหยดัเน้ือที.่.................................................................................................... 

ชื่อเรื่องของหนงัสอื 

 (เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการจดัการศึกษา, ม.ป.ป.: 11-12) 

...............the book The Impact on New Technology on Libraries and Information Centres, 

(1982: 16-17)…………………………………………………………………………………………... 

ชื่อบทความในวารสาร/หนงัสอืพมิพ ์

 (“เปิดมติธิุรกจิขายขอ้มลู “ความตอ้งการแห่งยุคสมยั.” 2534: 39-44) 

 (“Information Brokers.” 1998: 15) 

 (ลอืชยั  จุลสยั, บรรณาธกิาร, 2528: 30) 

 (รุ่งโรจน์  ศรสีพุรรณ, ผูร้วบรวม, 2525: 60) 

 (David, ed., 2000: 25) 

 (Peter, comp., 1997: 29-30) 
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 การอ้างหนังสือแปล 

 ใหร้ะบุชื่อผูเ้ขยีนทีเ่ป็นเจา้ของเรือ่ง ถา้ไมท่ราบชื่อผูเ้ขยีนจงึระบุชื่อผูแ้ปล ดงั

ตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 การอ้างเอกสารท่ีเป็นบทวิจารณ์ 

 ใหใ้ส่ชื่อผูว้จิารณ์ เช่น 

 

 

 

 

 การอ้างเอกสารท่ีอ้างถึงในเอกสารอ่ืน 

 หมายความว่า ผูเ้ขยีนวทิยานิพนธต์อ้งการอา้งเอกสารทีผู่แ้ต่งไดก้ล่าวอา้งถงึใน

งานของผูแ้ต่งคนนัน้ โดยไมไ่ดอ่้านจากงานเขยีนนัน้โดยตรง ในกรณเีช่นน้ีถอืว่าเป็นการอ้าง

เอกสารทีอ่า้งถงึในเอกสารอื่น ซึง่ไมใ่ช่การอา้งถงึเอกสารนัน้โดยตรง การเขยีนรายการอา้งองิใน

กรณน้ีีมหีลกัการเขยีน ดงัน้ี 

 1. ใหร้ะบุนามผูแ้ต่งของเอกสารทัง้สองรายการ โดยระบุนามผูแ้ต่งและปีพมิพข์อง

เอกสารอนัดบัแรก มาก่อน ตามดว้ยคาํว่า “อา้งถงึใน” หรอื “cited in” แลว้ระบุนามผูแ้ต่งของ

เอกสารอนัดบัรองและปีพมิพ ์เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ถา้กล่าวถงึนามเจา้ของเอกสารอนัดบัแรกในเน้ือหาอยูแ่ลว้ กล็งแต่ปีพมิพแ์ละ

เลขหน้า (ถา้ม)ี ของเอกสารอนัดบัแรก และรายการอา้งองิของเอกสารอนัดบัรองไวใ้นวงเลบ็  

(   ) เช่น 

...............เมทซ ์(2540: 11-17) กล่าวถงึ......................................................................................... 

..............................................(พลูสิ และอลัโซฟอน, 2542: 101-115)............................................. 

............................................(ยุพเรศ  วนิยัธร, ผูแ้ปล, 2530: 154-155)........................................... 

 (สภุาว ์ จุลนาพนัธ,์ 2539: 28-30) 

 (Nicol, 1997: 4-9) 

 ..................ไดม้กีารศกึษาสหสมัพนัธร์ะหว่างความรูข้องบรรณารกัษ์ในเรื่อง นวกรรมกบั 

 ระดบัของการต่อตา้นการเปลีย่นแปลง ผลการวจิยัพบว่า จาํนวนบรรณารกัษม์ากกว่า 

 ครึง่หน่ึง (55.1 เปอรเ์ซน็ต)์ รูส้กึตื่นเตน้และตอ้งการทีจ่ะเหน็การเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ใน 

 หอ้งสมุด.....(Yaghmai, 1981: 11-20 อา้งถงึใน Weeks, 1983: 45-50) 

 

 
เอกสารอนัดบัแรก 
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 3. ถา้เอกสารอนัดบัรองไมไ่ดร้ะบุปีพมิพข์องเอกสารอนัดบัแรกใหล้งรายการ

อา้งองิ ดงัน้ี 

 

 

 

 การอ้างถึงส่วนหน่ึงของหนังสือรวมบทความ 

 การอา้งถงึส่วนหน่ึงของหนงัสอืซึง่เป็นสิง่พมิพร์วมบทความ หรอืผลงานของผูเ้ขยีน

หลายคน และมผีูร้บัผดิชอบในการรวบรวม หรอืทําหน้าทีเ่ป็นบรรณาธกิาร ในการเขยีนรายการ

อา้งองิใหร้ะบุเฉพาะชื่อผูเ้ขยีนรวบรวม ในกรณทีีไ่มป่รากฏชื่อผูเ้ขยีนบทความใหใ้ชช้ื่อเรือ่งแทน 

 

 การอ้างเอกสารพิเศษและโสตทศันวสัด ุ

 เอกสารพเิศษ เช่น ตน้ฉบบัตวัเขยีน รายการวทิยโุทรทศัน์ ปาฐกถา เป็นตน้ ส่วน

โสตทศันวสัดุ เช่น สไลด ์ฟิลม์สตรปิ เทปบนัทกึเสยีง แผนที ่เป็นตน้ ใหร้ะบุลกัษณะของเอกสาร

พเิศษและโสตทศันวสัดุนัน้ต่อทา้ยชื่อผูแ้ต่งหรอืชื่อเรือ่ง (กรณไีมป่รากฏชื่อผูแ้ต่ง) และกรณใีน

การอา้งถงึเอกสารพเิศษ/โสตทศันวสัดุเหล่านัน้ ปรากฏว่าชื่อผูแ้ต่งซํ้ากนั ใหใ้ชต้วัอกัษร ก ข ค 

ง หรอื a b c d กํากบัไวห้ลงัชื่อเช่นกนั ดงัตวัอยา่ง 

 1. ตน้ฉบบัตวัเขยีน คมัภรีโ์บราณ 

 

 

 

 

 สาํหรบั Fine (1983: 10 อา้งถงึใน French, 1985: 19) เชือ่ว่าสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของการ

ต่อตา้นเทคโนโลยใีหม่ ๆ คอื ความกลวั (Fear) ซึง่พอจะจาํแนกประเภทของความกลวัได ้2 ประเภท

คอื 

1. กลวัทีจ่ะสญูเสยีความเป็นสว่นตวั และสญูเสยีอาํนาจในการทาํงาน 

2. กลวัว่าคอมพวิเตอรจ์ะทาํลายความสมัพนัธข์องเพื่อนร่วมงานทาํใหก้ลุ่มของตนไม่

ใกลช้ดิสนิทสนมอย่างเดมิ 

 สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพไดท้รงรายงานถงึจาํนวนหนงัสอืไทยทีม่อียู่ใน 

หอพระสมุดสาํหรบัพระนคร ในปี พ.ศ. 2459 ดงัน้ีคอื.... (2459: 60 อา้งถงึใน แมน้มาส  ชวลติ, 

2509: 24) 

 Cohen (Miller, 1997: 34) stated..................................................................................... 

...............(พระยาอนุมานราชธน อา้งถงึใน สายจติต ์ เหมนิทร,์ 2507: 25-26) 

...............(Bradford, cited in Deutsch, 1943: 43) 

 (“การเกด.”  สมุดไทยขาว อกัษรไทยเสน้ดนิสอดาํ, 1: 55) 

 (พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ก., สมุดไทยดาํอกัษรไทยเสน้รง: 24-44) 

 (พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ข., สมุดไทยดาํอกัษรไทยเสน้รง: 42-43) 

 (London, British Library, Arundel MSS: 285, fol. 165b) 
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 2. รายการวทิยโุทรทศัน์ 

 

 

 

 

 3. ปาฐกถา 

 

 

 

 4. สไลด ์ฟิลม์สตรปิ 

 

 

 

 5. วสัดุเสยีง/เทปบนัทกึเสยีง 

 

 

 

 6. เทปบนัทกึภาพ/วดีทิศัน์ 

 

 

 

  

 การอ้างการส่ือสารระหว่างบคุคล 

 การสื่อสารระหว่างบุคคล อาจเป็นจดหมาย บนัทกึ การสนทนา การสมัภาษณ์ ฯลฯ 

ใหร้ะบุชื่อทีผู่เ้ขยีนสื่อสารดว้ย พรอ้มวนัทีถ่้าม ีเช่น 

 

 

 

 

 

 การอ้างอิงจากข้อมูลในเวบ็ไซต ์(Web Site) 

 ในการอ้างองิแหล่งทีม่าของขอ้ความ ซึง่ไดม้าจากการคน้ควา้จากฐานขอ้มลูใน

อนิเทอรเ์น็ต ใหร้ะบุชื่อผูเ้ขยีน ปีพมิพ ์และยอ่หน้าทีใ่ชใ้นการอา้งองิ เช่น 

 (กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, รายการโทรทศัน์ ชุด “มรดกไทย.”) 

 (รายการตามหาแก่นธรรม, รายการโทรทศัน์) 

 (รายการเหตุบา้น-การเมอืง 2000, รายการโทรทศัน์) 

 (ดาํรงศกัดิ ์ ชยัสนิท, บรรยาย) 

 (Killough, Lecture) 

 (กรมสง่เสรมิการเกษตร, สไลด)์ 

 (Makay, Slide) 

 (ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ ปราโมช, เทปบนัทกึเสยีง) 

 (Bill, Audiocassette) 

 (“การพฒันานิสยัรกัการอ่าน.” เทปบนัทกึภาพ) 

 (“Reference Books.”  Videocassette) 

 (ปรดี ี พนมยงค,์ จดหมาย, 10 มกราคม 2524) 

 (อานนัท ์ ปันยารชุน, สมัภาษณ์, 3 กนัยายน 2539) 

 (Wichai Nakorntap, Interview, September 1, 1997) 

 Milton Friedman (personal communication, April 26, 1983) 
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 กรณอีา้งองิมาจากหลาย ๆ ยอ่หน้ากใ็หร้ะบุจาํนวนยอ่หน้า เช่น 

 

 

 

 การเขียนเชิงอรรถ 

 การอา้งองิโดยวธิแีทรกปนไปในเน้ือหา ไมว่่าเป็นการอา้งองิตามระบบนามปีหรอื

ระบบตวัเลข ใชเ้พื่ออา้งถงึแหล่งทีม่าของขอ้มลูเหล่านัน้ แต่ในการอธบิายหรอืขยายความสิง่ที่

อยูใ่นเน้ือหา (เรยีกว่าเชงิอรรถขยายความ)∗ หรอืการโยงใหด้รูายละเอยีดของเรือ่งนัน้ ๆ ใน

หน้าอื่น/บทอื่น (เรยีกว่าเชงิอรรถโยง)∗∗ จะตอ้งเขยีนแยกจากส่วนเน้ือหาของวทิยานิพนธ ์ โดย

เขยีนไวท้า้ยหน้าหรอืดา้นล่างของหน้าของคาํ/ขอ้ความทีต่อ้งการขยายความเพิม่เตมิ หรอืที่

ตอ้งการโยงเพื่อดรูายละเอยีดต่อไป 

 

 ในการเขียนเชิงอรรถขยายความและเชิงอรรถโยง มหีลกัการดงัต่อไปน้ี 

 1. ใชเ้ครือ่งหมายดอกจนั ( * ) หรอืเครือ่งหมาย กรชิ [dagger (†)] กํากบัคําหรอื

ขอ้ความทีต่อ้งการอธบิายเพิม่เตมิหรอืโยง ทัง้ในส่วนเน้ือหาวทิยานิพนธแ์ละในส่วนเชงิอรรถ

ขยายความหรอืเชงิอรรถ ซึง่อยูท่า้ยหน้า 

  การใชเ้ครือ่งหมายดอกจนัหรอืเครือ่งหมายกรชิ สาํหรบัการอธบิายความหรอื

ขยายความหรอืโยงขอ้ความในแต่ละหน้านัน้กําหนดใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิ 5 จาํนวน กล่าวคอื ลาํดบั 1 

ดอกจนั 1 ดอก (*) ลาํดบั 2 ดอกจนั 2 ดอก (**) ลาํดบัที ่3 ดอกจนั 3 ดอก (***) ลาํดบัที ่4 กรชิ 

1 อนั (†) และลาํดบัที ่5 กรชิ 2 อนั (††) 

                                                 
 ∗ เชงิอรรถขยายความหรอืเชงิอรรถเสรมิความ คอื เชงิอรรถทีอ่ธบิายคาํหรอืขอ้ความเพิม่เตมิ

จากเน้ือหาตอนนัน้ เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในประเดน็นัน้ ๆ แต่ไม่สามารถพมิพใ์นสว่นเน้ือหาของ

วทิยานิพนธไ์ดเ้พราะอาจทาํใหล้าํดบัความคดิไม่ต่อเน่ืองและเกดิความสบัสนของขอ้มลู ดงันัน้ จงึพมิพไ์วท้า้ย

หน้านัน้ ๆ ของขอ้ความทีต่อ้งการขยายความเพิม่เตมิ อน่ึงอาจมกีารอา้งองิทา้ยขอ้ความของเชงิอรรถขยาย

ความไดด้ว้ย 

 ∗∗ เชงิอรรถโยง คอื เชงิอรรถทีโ่ยงใหผู้อ่้านดรูายละเอยีดของเรือ่งนัน้จากหน้าอื่นหรอืบทอื่น ใน

วทิยานิพนธเ์ล่มนัน้ โดยการพมิพไ์วท้า้ยหน้า ซึง่ตอ้งการโยงขอ้ความนัน้ ๆ ทัง้น้ี เน่ืองจากไดม้กีารอธบิาย

เรื่องราวนัน้ ไวก่้อนแลว้หรอืจะมกีารอธบิายรายละเอยีดของเรือ่งนัน้ ๆ ในบทต่อไป 

 Technology is used for handling physical processes.  As such, it is extraordinary 

importance for dealing with information-as-thing: data, texts, objects, and event.  (Buckland, 

1998: paragraph 1) 

........................................................................ (Folcom, 2000: paragraph 4-6) 
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 2. ใหจ้ดัแยกขอ้ความของเชงิอรรถขยายความหรอืเชงิอรรถโยงออกจากตวัเน้ือหา

วทิยานิพนธ ์โดยขดีเสน้คัน่ขวางยาวประมาณ 2.5 น้ิว จากขอบซา้ยของกระดาษ ซึง่เวน้ไวแ้ลว้ 

1.5 น้ิว เสน้ขวางน้ีห่างจากบรรทดัสุดทา้ยของเน้ือหาวทิยานิพนธ ์2 บรรทดั เมือ่ขดีเสน้คัน่ขวาง

น้ีแลว้ บรรทดัต่อมาใหพ้มิพข์อ้ความของเชงิอรรถไดเ้ลยโดยไมต่อ้งเวน้บรรทดัอกี 

 3. เครือ่งหมายดอกจนัหรอืเครื่องหมายกรชิประจาํเชงิอรรถ ตอ้งตรงกบั

เครือ่งหมายดอกจนัหรอืกรชิของคาํหรอืขอ้ความทีต่อ้งการอธบิายหรอืโยงในส่วนเน้ือหา โดยให้

ยกระดบัสงูเหนือตวัอกัษรตวัแรกของขอ้ความในส่วนเชงิอรรถ 

 4. บรรทดัแรกของเชงิอรรถขยายความหรอืเชงิอรรถโยง อยูต่รงยอ่หน้าของ

เน้ือหาวทิยานิพนธห์รอืนับจากขอบกระดาษดา้นซา้ย ซึง่เวน้ไวแ้ลว้ 1.5 น้ิว เขา้มา 8 ระยะ

ตวัอกัษรหรอืประมาณ 1 น้ิว แลว้เริม่พมิพท์ีต่วัอกัษรที ่9 ถา้รายละเอยีดของเชงิอรรถมมีากกว่า 

1 บรรทดั บรรทดัต่อมาใหพ้มิพช์ดิขอบกระดาษดา้นซา้ย ซึง่เวน้ไวแ้ลว้ 1.5 น้ิว ทุกบรรทดัจน

จบขอ้ความของเชงิอรรถนัน้ ๆ 

 5. กรณใีนหน้านัน้ ๆ มเีชงิอรรถขยายความหรอืเชงิอรรถโยงมากกว่า 1 รายการ 

(แต่ตอ้งไมเ่กนิ 5 รายการ) ใหข้ึน้บรรทดัใหมส่าํหรบัเชงิอรรถแต่ละรายการและบรรทดัสุดทา้ย

ของขอ้ความในเชงิอรรถจะอยูห่่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1 น้ิว 

 6. เชงิอรรถในหน้าใด ตอ้งจบในหน้านัน้ ไมใ่หพ้มิพใ์นหน้าถดัไป ดงันัน้เสน้คัน่

ขวางตามขอ้ 2 จงึตอ้งเลื่อนสงูขึน้หรอืเลื่อนตํ่าลงตามแต่ความมากน้อยของรายละเอยีดใน

เชงิอรรถ 
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ตวัอยา่งการเขยีนเชงิอรรถขยายความและเชงิอรรถโยง 

 

 

พฤติกรรมมนุษยท่ี์มีต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 

 ทศันคตเิป็นความคดิเหน็หรอืความรูส้กึของมนุษยท์ีม่ต่ีอสิง่ต่าง ๆ ไมว่่าจะ

เป็นบุคคล สิง่ของ การกระทํา หรอืสถานการณ์ในลกัษณะยอมรบัหรอืปฏเิสธ เมือ่

มนุษยม์ทีศันคตอิยา่งใดแลว้กจ็ะแสดงพฤตกิรรมออกมาใหเ้ป็นทีส่งัเกตได ้(ประภาเพญ็  

สุวรรณ, 2520: 1, 9) การศกึษาครัง้น้ีตอ้งการทราบว่า บรรณารกัษ์หอ้งสมดุ

มหาวทิยาลยัมปีฏกิริยิาอย่างไรต่อเทคโนโลยสีารนิเทศ∗ จงึทาํโดยวดัทศันคตขิองกลุ่ม

บุคคลดงักล่าวซึง่จะช่วยใหท้ราบว่าบรรณารกัษ์ยอมรบัหรอืต่อตา้นเทคโนโลยสีารนิเทศ 

 อน่ึง เทคโนโลยสีารนิเทศกจ็ดัเป็นนวกรรม∗∗ เช่นกนั และเรยีกว่าเป็น “นว

กรรมทางเทคโนโลย”ี เพราะเทคโนโลยสีารนิเทศ ยงัเป็นสิง่ใหมส่ําหรบัหอ้งสมดุ และ

เป็นวธิกีารหรอืแนวคดิทีม่กีารศกึษาคน้ควา้วจิยั เพื่อช่วยแกปั้ญหาในการดาํเนินงานที่

หอ้งสมดุกําลงัประสบอยูใ่นปัจจบุนั..............................................................................

ควรเขา้ใจถงึกระบวนการเผยแพรน่วกรรม∗∗∗ เพราะ.............................................. 

 

                                                 
 ∗ ดเูพิม่เตมิทีห่น้า 3-4. 

 ∗∗ นวกรรม หมายถงึ วธิกีาร หลกัปฏบิตั ิและแนวคดิ รวมทัง้สิง่ประดษิฐ ์ซึง่บุคคล

เหน็ว่าเป็นสิง่ใหมท่ัง้หมดหรอืบางสว่น อาจเป็นของเก่าใชไ้ม่ไดผ้ลในอดตี แต่นํามาปรบัปรุงใหม่

หรอืเป็นของปัจจบุนัทีค่ดิหรอืทาํ หรอืปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ โดยมกีารนําวธิกีารจดัระบบมาใชก่้อนจะทาํ

การเปลีย่นแปลงและสิง่ทีเ่ป็นนวกรรมนัน้จะยงัไม่เป็นสว่นหน่ึงของระบบงานปัจจุบนั (วสนัต ์ อติ

ศพัท,์ 2524: 14; สนัทดั  ภบิาลสขุ และพมิพใ์จ  ภบิาลสขุ, 2525: 5)  

 ∗∗∗ กระบวนการเผยแพร่นวกรรม เป็นกระบวนการตดัสนิใจทีจ่ะยอมรบัหรอืปฏเิสธ 

นวกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

เวน้ 1 บรรทดั 

เวน้ 1 บรรทดั 

เวน้ 2 บรรทดั 

ยาว 2.5 น้ิว 

เวน้ 1 น้ิว 
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2.  การอ้างอิงแบบตวัเลข (Number System)∗ 

 

 การอา้งองิแบบตวัเลข เป็นการระบุแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีใ่ชใ้นการเรยีบเรยีง

วทิยานิพนธเ์ป็นหมายเลขเรยีงลาํดบักนัไป มวีธิกีารอา้งองิ ดงัน้ี 

 1. ใส่ตวัเลขกํากบัไวท้า้ยขอ้ความ หรอืชื่อบุคคลทีอ่า้งองิในลกัษณะทีเ่ด่นชดัต่าง

จากการใชต้วัเลขในจดุมุ่งหมายอื่น 

 2. ใหเ้รยีงลาํดบัตวัเลขตัง้แต่เลข 1 เป็นตน้ไปจนจบบทหรอืจบเล่ม แลว้แต่จะลง

รายการอ้างองิในแต่ละบทหรอืทา้ยเล่ม 

 3. ในกรณทีีม่กีารอา้งองิซํ้า ใหใ้ชต้วัเลขเดมิทีเ่คยใชอ้า้งมาก่อนแลว้ 

 4. แหล่งทีใ่ชอ้า้งองิทัง้หมดนัน้ จะไปปรากฏอยูใ่นบรรณานุกรม 

 

หมายเหตุ ในกรณทีีต่อ้งการระบุเชงิอรรถขยายความ หรอืเชงิอรรถโยงไวท้า้ยหน้า ใหใ้ช้

เครือ่งหมายดอกจนั (*) หรอืเครือ่งหมายกรชิ [dagger (†)] ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ∗ การอา้งองิแบบตวัเลขนิยมใชใ้นสาขาวชิาเคม ีคณิตศาสตร ์การแพทยแ์ละฟิสกิส ์

 เดวดิ  สไตน์เบอรก์ (David Steinberg) และพอล เมทซ ์(Paul Metz) (1) ไดศ้กึษาถงึความ

ตอ้งการในการใช.้......................................................................................... 

.....................But Peter Scotto has offered another view (1, p. 365)……………………..………. 

Eighteen-century England was a minor force in the world of music and art (2, vol. 5, pp. 

214-218) 



 
บทท่ี  5 

การเขียนบรรณานุกรม 

 

 บรรณานุกรม คือ รายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทอื่น ๆ ที่ใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการเขยีนวทิยานิพนธ ์โดยจะอยูต่่อจากส่วนเน้ือเรือ่ง และก่อนภาคผนวก (ถา้ม)ี 

 ในทีน้ี่จะนําเสนอแบบแผนและหลกัเกณฑก์ารเขยีนบรรณานุกรม 2 แบบ คอื 

 1. การเขยีนบรรณานุกรมตามระบบนาม-ปี 

 2. การเขยีนบรรณานุกรมตามระบบหมายเลข 

 นอกจากนัน้จะไดก้ล่าวถงึ การใชค้าํยอ่ และการเรยีงลาํดบับรรณานุกรม 

 

การเขียนบรรณานุกรมตามระบบนาม-ปี 

 

 การเขยีนบรรณานุกรมตามระบบนาม-ปี มรีปูแบบและหลกัเกณฑใ์นการลงรายการ

แตกต่างกนัตามประเภทของสิง่พมิพ์และสื่อประเภทอื่น ๆ อาท ิหนังสอื บทความในหนังสอื 

บทความในวารสาร บทความในหนังสือพิมพ์ บทความในสารานุกรม วิทยานิพนธ์ จุลสาร 

เอกสารอัดสําเนา เอกสารพิเศษ การสัมภาษณ์ โสตทัศนวสัดุ ซีดีรอม ฐานข้อมูลออนไลน์     

เป็นต้น ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงเน้ือหาโดยตรงหรอืแนวคิดบางส่วนหรอืเป็นการคัดลอก

ข้อความบางส่วนมาโดยตรง ควรระบุเลขหน้าไว้ด้วยโดยพิมพ์ต่อท้ายปีพิมพ์ คัน่ด้วย

เครื่องหมาย : อย่างไรก็ตามการไม่ระบุเลขหน้าอาจทําได้ในกรณีที่เป็นการอ้างองิงานของผูอ้ื่น 

โดยการสรปุเน้ือหาหรอืแนวคดิทัง้หมดของงานชิน้นัน้  

 1. หนังสือ 

  มแีบบแผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการตามลําดบั ดงัน้ี 

 

แบบแผน 

 

 

  ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารลงรายการบรรณานุกรม

หนังสือ 

  1.1 เครือ่งหมาย “ ” ในทีน้ี่แสดงถงึการเวน้ระยะ ในการพมิพไ์มต่อ้งใส่

เครือ่งหมายลงไป 

ผูแ้ต่ง.ปีพมิพ.์ช่ือหนังสือ.จาํนวนเล่ม(ถา้ม)ี.ครัง้ทีพ่มิพ(์ถา้ม)ี.ชื่อชุด 

หนงัสอืและลาํดบัที(่ถา้ม)ี. สถานทีพ่มิพ:์ สาํนกัพมิพห์รอืโรงพมิพ.์ 
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  1.2 หากรายการใดไมม่กีไ็มต่อ้งลงรายละเอยีดในบรรณานุกรม ใหล้งรายการ

ถดัมาไดเ้ลย 

  1.3 การลงรายการผูแ้ต่ง มหีลกัการเขยีน ดงัน้ี 

   1.3.1 ให้ตัดคํานําหน้านามต่อไปน้ีทิ้งไป คือ คํานําหน้านามแสดงเพศ 

(นาย, นาง, นางสาว) ตําแหน่งทางวิชาการ (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์

ศาสตราจารย)์ คุณวุฒกิารศกึษา (ดร.) คาํเรยีกชื่อทางวชิาชพี (นายแพทย ์ทนัตแพทย)์ ยศทาง

ทหาร ตํารวจ (พลตร ีพลอากาศเอก) โดยเขยีนเฉพาะชื่อ และนามสกุล ซึ่งถ้าผู้แต่งเป็นชาว

ต่างประเทศให้ใชช้ื่อสกุล (Surname) ขึน้ก่อน คัน่ดว้ยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ตามดว้ยชื่อต้น 

และชื่อกลาง เช่น 

    จาํลอง  ศรเีมอืง 

    อมร  รกัษาสตัย ์

    Burton, Paul F. 

    Davidson, Grim, Jr. 

   1.3.2 กรณีผู้แต่งเป็นชาวไทย แต่เขยีนเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ใน

การลงรายการชื่อผู้แต่ง อาจเขยีนชื่อแล้วตามด้วยนามสกุล หรอืเขยีนนามสกุลก่อนแล้วตาม

ดว้ยชื่อ ทัง้น้ีหากใชแ้บบใดแบบหน่ึงใหใ้ชเ้หมอืนกนัตลอดทัง้เล่ม เช่น 

    Likit Dhiravegin.  หรอื 

    Dhiravegin, Likit. 

   1.3.3 ผูแ้ต่งชาวไทยทีม่ฐีานันดรศกัดิ∗์ และบรรดาศกัดิ∗์∗ ใหล้งรายการ

ฐานันดรศกัดิ ์และบรรดาศกัดิไ์วห้ลงัชื่อ โดยคัน่ดว้ยเครื่องหมายจลุภาค ( , ) เช่น 

    ภมูพิลอดุลยเดช, พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั. 

    คกึฤทธิ ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 

    ประดษิฐม์นูธรรม, หลวง. 

   1.3.4 ถา้ผูแ้ต่ง 2 คน ใหล้งชื่อผูแ้ต่งทัง้สองคน โดยใช ้ “และ” หรอื “and” 

คัน่ระหว่างชื่อผูแ้ต่งคนแรกกบัคนทีส่อง เอกสารภาษาไทยใหเ้ขยีนชื่อผูแ้ต่งคนทีส่องตดิกบัคาํ

ว่า “และ” ส่วนเอกสารภาษาต่างประเทศ ใหใ้ส่เครือ่งหมายจลุภาค ( , ) คัน่ 

    บุญธรรม  กจิปรดีาบรสิุทธิ ์และสมคดิ  อสิระวฒัน์. 

    Meyer, William J., and Stevenson, R. 

                                                 
 ∗ ฐานนัดรศกัดิ ์ หมายถงึ ลาํดบัยศบรรดาศกัดิแ์ห่งราชวงศ ์ เช่น เจา้ฟ้า พระองคเ์จา้ ม.ร.ว. 

ม.ล. เป็นตน้ 

 ∗∗ บรรดาศกัดิ ์ หรอื ราชทนินาม หมายถงึ นามบรรดาศกัดิช์ ัน้สญัญาบตัร ทีพ่ระเจา้แผ่นดนิ

พระราชทาน เช่น เจา้พระยา พระยา พระ หลวง ขนุ เป็นตน้ 
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   1.3.5 ถา้ผูแ้ต่ง 3 คน ใหล้งชื่อผูแ้ต่งทัง้สามคน โดยใช ้ “และ” หรอื “and” 

คัน่ระหว่างชื่อผูแ้ต่งคนทีส่องกบัคนทีส่าม เอกสารภาษาไทยใหเ้ขยีนชื่อผูแ้ต่งคนทีส่ามตดิกบัคํา

ว่า “และ” และใชเ้ครือ่งหมายจลุภาคคัน่ระหว่างคนแรกกบัคนทีส่อง ส่วนเอกสารภาษา 

ต่างประเทศใชเ้ครือ่งหมายจุลภาคคัน่ชื่อผูแ้ต่งแต่ละคน เช่น 

    ศริวิรรณ  เสรรีตัน์, ปรญิ  ลกัษติานนท ์และสมชาย  หริญักติต.ิ 

    Brigham, Eugene R., Gapenski, Louis C., and Ehrhardt, Michael c. 

   1.3.6 ถา้ผูแ้ต่งมากกว่า 3 คน ใหล้งรายการดว้ยชื่อผูแ้ต่งคนแรก และตาม

ดว้ยคาํว่า “และคนอื่น ๆ หรอื และคณะ” หรอื “and others หรอื et al.” โดยใหใ้ชเ้ครือ่งหมาย

จลุภาคคัน่กรณเีป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ เช่น 

    อรอุมา  ศกัดิช์ยัสกุล และคนอื่น ๆ. 

    Ferrell, C. C., and others. 

    Wilson, Kate J., et al. 

    อน่ึง ในการลงรายการผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ ตามขอ้ 1.3.4 – 1.3.6 

นัน้ มอีกีวธิหีน่ึงทีผู่เ้ขยีนใชก้นั คอื กลบัชื่อสกุลเฉพาะผูแ้ต่งคนแรก ส่วนคนอื่น ๆ เขยีนตามที่

ปรากฏ แต่ทัง้น้ีหากจะเลอืกเขยีนวธิใีดใหใ้ชว้ธินีัน้ตลอดทัง้เล่ม เช่น 

    Meyer, William J., and R. Stevenson. 

    Brigham, Eugene F., Louis C. Capenski, and Michael C. Ehrhardt. 

   1.3.7 ถา้ผูแ้ต่งเป็นสถาบนั ใหล้งรายการชื่อสถาบนัจากหน่วยงานใหญ่ไป

หาหน่วยงานยอ่ย ในกรณเีป็นหน่วยงานรฐับาลอย่างน้อยตอ้งอา้งถงึระดบักรมหรอืเทยีบเท่า

ระหว่างชื่อหน่วยงานใหญ่ และหน่วยงานยอ่ย (ถา้ม)ี คัน่ดว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) เช่น 

    กรงุเทพจาํกดั, ธนาคาร.  สาํนกัวจิยั. 

    การจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย, สมาคม. 

    สรรพากร, กรม.  กองนโยบายและแผน.  ฝ่ายเอกสารเผยแพรแ่ละ

แนวปฏบิตั.ิ 

    อุตสาหกรรม, กระทรวง. 

    American Library Association, Reference and Adult Service 

Division.  Standards Committee. 

   1.3.8 ถา้ผูแ้ต่งใชน้ามแฝง ใหล้งรายการดว้ยชื่อนามแฝง เช่น 

    เศรษฐสยาม. 

    Dr. Seuss. 

   1.3.9 ถา้หนงัสอืไม่ปรากฏชื่อผูแ้ต่ง แต่มชีื่อบรรณาธกิาร (Editor) หรอืผู้

รวบรวม (Compiler) ใหล้งรายการดว้ยชื่อบรรณาธกิารหรอืผูร้วบรวมแทนผูแ้ต่ง และใส่คาํว่า

บรรณาธกิาร หรอืผูร้วบรวม สาํหรบัเอกสารภาษาไทย และคาํว่า ed. หรอื eds. หรอื comp. 
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หรอื comps. แลว้แต่กรณสีาํหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศโดยมเีครือ่งหมายจลุภาคคัน่ระหว่าง

ชื่อ และคาํระบุสถานภาพ เช่น 

    วชัราภรณ์  ศรินิาตย,์ บรรณาธกิาร. 

    Knopp, Weaner, ed. 

    Boss, Richard W., and Anderson, R.G., eds. 

    Bearman, T. Carbo, comp. 

   1.3.10 ถา้หนงัสอืไม่มชีื่อผูแ้ต่ง ใหเ้ขยีนชื่อหนงัสอืในตําแหน่งชื่อผูแ้ต่ง 

    จบรายการผูแ้ต่งดว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) เช่น   

 

  1.4 การลงรายการปีพิมพ ์

   1.4.1 ใหร้ะบุปีพมิพข์องหนงัสอื สาํหรบังานทีไ่มต่พีมิพเ์ผยแพร ่ เช่น วดีิ

ทศัน์ ซดีรีอม เป็นตน้ ปีพมิพน้ี์หมายถงึ ปีทีผ่ลติงานนัน้ 

   1.4.2 งานทีอ่ยูร่ะหว่างการจดัพมิพเ์ผยแพร ่ ใหใ้ชค้าํว่า (กําลงัจดัพมิพ)์ 

หรอื (in press) แลว้แต่ภาษาของงานนัน้ ๆ 

   1.4.3 ถา้ไมป่รากฏปีพมิพใ์หร้ะบุ ม.ป.ป. หรอื n.d. แทนในรายการปีพมิพ ์

ซึง่ยอ่มาจากคาํเตม็ว่า ไมป่รากฏปีพมิพ ์หรอื no date นัน่เอง 

   การลงรายการปีพมิพบ์างตําราใหใ้ส่ปีพมิพไ์วใ้นวงเลบ็ (  ) ดงันัน้ จะใส่ปีที่

พมิพไ์วใ้นวงเลบ็หรอืไมใ่สก่ไ็ด ้แต่ใหท้าํเป็นแบบแผนเดยีวกนัตลอดทัง้เล่ม 

   จบรายการปีพมิพด์ว้ยเครือ่งหมายหพัภาค ( . ) 

 

  1.5 การลงรายการช่ือหนังสือ 

   1.5.1 ชื่อหนงัสอือาจพมิพต์วัหนาและไมข่ดีเสน้ใต ้ หรอืพมิพด์ว้ยตวัอกัษร

ปกตแิลว้ขดีเสน้ใต ้ หรอืใชว้ธิอีื่น ตามความนิยมในสาขาวชิานัน้ ๆ ในกรณทีีเ่ป็นหนังสอื

ทางดา้นวทิยาศาสตร ์ อาจพมิพโ์ดยไมใ่ชต้วัหนาหรอืขดีเสน้ใตไ้ด ้ ทัง้น้ีตอ้งพมิพช์ื่อ พชื สตัว ์

และสิง่มชีวีติอื่น ๆ ทีเ่ป็นภาษาลาตนิ โดยใชต้วัเอน ตวัหนา หรอืขดีเสน้ใต ้

   1.5.2 ชื่อหนงัสอืทีเ่ป็นภาษาต่างประเทศ ใหข้ึน้ตน้อกัษรตวัแรกของทุกคาํ

ดว้ยตวัพมิพใ์หญ่ทุกคาํ ยกเวน้กลุ่มคาํประเภท บุพบท (Prepositions) คาํเชื่อม (Conjunctions) 

และคาํนําหน้านาม (Articles) ยกเวน้นําหน้าชื่อเรือ่ง หรอืนําหน้าชื่อเรือ่งรอง (ถา้ม)ี และกรณมีี

ชื่อเรือ่งรอง ใหพ้มิพต์ามหลงัเครือ่งหมายมหพัภาคคู่ ( : ) เช่น 

    The American Revolution, 1775 – 1783: An Encyclopedia. 

    New Jersey: A Guide to Its Past and Present. 
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    อน่ึง ในการเขยีนชื่อหนงัสอืภาษาต่างประเทศ มอีกีวธิหีน่ึงทีนิ่ยมใช้

คอื ใหพ้มิพต์วัใหญ่เฉพาะตวัอกัษรตวัแรกของชื่อเรือ่ง ชื่อรอง (ถา้ม)ี และชื่อเฉพาะ ซึง่หาก

เลอืกใชว้ธิกีารเขยีนชื่อหนงัสอืโดยวธิใีดวธิหีน่ึงแลว้ใหใ้ชว้ธินีัน้ตลอดทัง้เล่ม เช่น 

    The American revolution, 1775 – 1783: An encyclopedia. 

    New Jersey: A guide to its past and present. 

    จบรายการชื่อหนงัสอืดว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) 

 

  1.6 การลงรายการจาํนวนเล่ม 

   1.6.1 ลงรายการจํานวนเล่ม หรอืหมายเลขเล่มของหนังสือในกรณีเป็น

หนงัสอืทีม่หีลายเล่มจบ 

   1.6.2 กรณีใช้เพยีงเล่มเดยีว ให้ระบุหมายเลขเล่มต่อท้ายชื่อหนังสอื หรอื

ชื่อบรรณาธกิาร (กรณีเป็นหนังสอืรวมเรื่องทีต่้องการระบุชื่อผูเ้ขยีนเป็นรายการหลกั) หรอืชื่อผู้

แปล (กรณเีป็นหนงัสอืแปลทีม่ชีื่อผูแ้ต่งเดมิ) คัน่ดว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) 

   1.6.3 กรณีใช้เพียงเล่มเดยีว และแต่ละเล่มมชีื่อเรื่องประจําเล่ม ให้เขยีน

บรรณานุกรมเสมอืนเป็นหนงัสอื 1 เล่ม โดยไมต่อ้งใส่หมายเลขเล่มใด ๆ 

   1.6.4 เป็นหนังสอืหลายเล่มจบ และใชอ่้านประกอบตัง้แต่ 2 เล่มเป็นต้นไป 

ในการอา้งองิใหร้ะบุจาํนวนเล่มทัง้หมดต่อทา้ยชื่อหนงัสอื 

   1.6.5 กรณีหนังสือบางเล่มยงัอยู่ในระหว่างการตีพิมพ์ ให้เขยีน to date 

หรอื ถงึปัจจบุนั ต่อทา้ยจากจาํนวนเล่ม และในส่วนของปีพมิพต์้องใชเ้ครื่องหมายยตภิงัค ์“ - ” 

ต่อทา้ยโดยเวน้ระยะหลงัเครือ่งหมายดงักล่าว 2 ระยะ เช่น 

    1995- ......................2 vols.  to date. 

    2542- ………………2 เล่ม.  ถงึปัจจบุนั. 

    จบรายการจาํนวนเล่มดว้ยเครือ่งหมายหพัภาค ( . ) 

 

  1.7 การลงรายการครัง้ท่ีพิมพ ์

   ใหล้งรายการทีม่กีารพมิพต์ัง้แต่ครัง้ที ่ 2 เป็นตน้ไป ในการระบุรายละเอยีด

ของครัง้ทีพ่มิพ ์ (Edition) น้ี อาจระบุเป็นตวัเลข ชื่อ (Name) หรอืปีกไ็ด ้ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บั

รายละเอยีดทีป่รากฏบนหน้าปกใน (Title page) เช่น 

   พมิพค์รัง้ที ่2. 

   2nd ed. 

   3rd ed. 

   4th ed. 

   Rev. ed. (ยอ่มาจาก Revision edition) 
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   1995 ed. 

   จบรายการครัง้ทีพ่มิพด์ว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) 

 

  1.8 การลงรายการช่ือชุดหนังสือและลาํดบัท่ี 

   กรณหีนงัสอืชื่อเรือ่งนัน้เป็นเล่มหน่ึงในหนงัสอืชุด∗ (A book in a series) และ

อา้งเพยีงเล่มเดยีว ในการเขยีนบรรณานุกรมใหเ้ขยีนชื่อเรือ่งของหนงัสอืเล่มทีอ่า้งถงึในส่วนชื่อ

หนงัสอื และระบุชื่อเรือ่งของชุด และหมายเลขชุด ต่อทา้ยจากรายการชื่อหนงัสอื ชื่อ

บรรณาธกิาร (ถา้ม)ี หรอืชื่อผูแ้ปล (ถา้ม)ี หรอืจาํนวนเล่ม (ถา้ม)ี หรอืครัง้ทีพ่มิพ ์(ถา้ม)ี เช่น 

   ชุดส่งเสรมิการท่องเทีย่ว, เล่ม 2. 
   Approaches to Teaching World Literature. 47. 

   Twayne’s World Authors Series. 679. 

   

  1.9 การลงรายการสถานท่ีพิมพแ์ละสาํนักพิมพ ์

   1.9.1 สถานทีพ่มิพ ์ (Place of publication) หมายถงึ ชื่อเรือ่ง หรอืจงัหวดั 

ถา้ชื่อเมอืงไมเ่ป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย หรอือาจทําใหส้บัสนกบัเมอืงอื่น ใหร้ะบุชื่อยอ่ของรฐั หรอื

ประเทศทีส่าํนกัพมิพน์ัน้ตัง้อยูก่ํากบัไวด้ว้ย จากนัน้ตามดว้ยเครือ่งหมายมหพัภาคคู่ ( : ) โดยไม่

ตอ้งเวน้ระยะ เช่น 

    New York: 

    Reston, VA: 

    Priceton, MJ: 

   1.9.2 ถา้ในเอกสาร สาํนกัพมิพ ์(Publisher) ตัง้อยูใ่นเมอืงมากกว่า 1 เมอืง 

ใหเ้ลอืกเมอืงแรก 

   1.9.3 ถา้ในเอกสารปรากฏสํานกัพมิพม์ากกว่า 1 แห่ง ใหร้ะบุชื่อ

สาํนกัพมิพทุ์กแห่ง โดยใชเ้ครือ่งหมายอฒัภาค ( ; ) คัน่ระหว่างสํานกัพมิพแ์ต่ละแห่ง เช่น 

    Lodon: Benn; New York: Barnes. เป็นต้น 

   1.9.4 ใหพ้มิพช์ื่อสาํนกัพมิพ ์ โดยตดัคาํระบุสถานะของสํานักพมิพอ์อกไป 

เช่น ห.จ.ก., บรษิทั, Publishers, Co., Co.Ltd. หรอื Inc. ส่วนสาํนกัพมิพท์ีเ่ป็นของสมาคม 

มหาวทิยาลยั ใหร้ะบุชื่อเตม็ เช่น 

                                                 
 ∗ หนงัสอืชุด (Series) เป็นสิง่พมิพป์ระเภทหน่ึง มกีาํหนดออกเป็นระยะ ๆ ซึง่อาจไม่สมํ่าเสมอ

กนั มชีื่อบอกใหท้ราบว่าทุกเล่มอยู่ในชุดเดยีวกนั ชื่อชุดมกัจะแจง้ใหท้ราบสาระหรอืแขนงวชิา สว่นสิง่พมิพแ์ต่

ละเล่มในชุด มชีื่อเรื่องเฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น ชื่อชุดสง่เสรมิการท่องเทีย่ว เล่มทีห่น่ึง ชื่อ เทีย่วกาญจนบุร ี

เล่มทีส่อง ชมขอนแก่น ทัง้สองเล่มมชีือ่ชุดว่า สง่เสรมิการท่องเทีย่ว.... เป็นตน้ (จารุวรรณ  สนิธุโสภณ, 2521: 

109) 
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    สาํนกัพมิพด์วงกมล. 

    McGraw-Hill. 

 

    สาํนกัพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

    University of Tokyo Press. 

   1.9.5 ถา้ไมป่รากฏชื่อสาํนกัพมิพ ์ แต่มโีรงพมิพใ์หล้งรายการดว้ยโรงพมิพ ์

เช่น โรงพมิพ ์ส. ธรรมภกัด ีเป็นตน้ 

   1.9.6 ถา้ไมป่รากฏสถานทีพ่มิพ ์ หรอืสาํนกัพมิพ ์ และโรงพมิพใ์หร้ะบุ  

ม.ป.ท. หรอื n.p. ซึง่ยอ่มาจากคาํเตม็ว่า ไม่ปรากฏสถานทีพ่มิพ ์หรอืสาํนกัพมิพ ์และ no place 

of publication หรอื no publisher แทนในรายการสถานทีพ่มิพ ์หรอืสาํนกัพมิพแ์ลว้แต่กรณ ี

    จบรายการสํานกัพมิพด์ว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) 

 

 ตวัอย่างการเขียนบรรณานุกรมหนังสือตามระบบนาม-ปี 

 

ภาษาไทย 

 

กาญจนาคพนัธุ.์  2540.  เดก็คลองบางหลวง.  2 เล่ม.  หนงัสอืชุด 100 ปีขุนวจิติรมาตรา.  

กรงุเทพมหานคร: สารคด.ี 

เขยีน  ธรีะวทิย.์  2541.  นโยบายต่างประเทศของจีน.  ผลงานวจิยัชุดเอเชยี โครงการเมธี

วจิยัอาวุโส สกว. กรงุเทพมหานคร: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยัและศูนยจ์นี

ศกึษา สถาบนัเอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

จตุพิร  รกัษาสกุล.  2537.  เทคโนโลยีการศึกษา: หลกัการและแนวปฏิบติั.  เชยีงใหม:่  

ม.ป.ท. 

ชยัณรงค ์ แจ่มจาํรสั, บรรณาธกิาร.  ประวติัศาสตรไ์ทย.  กรงุเทพมหานคร: สํานักพมิพ ์

ดอกหญา้. 

ทบวงมหาวทิยาลยั, สาํนกังานปลดัทบวง.  สาํนกักจิการสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน.  ส่วนพฒันา

สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน.  2539.  รายงานสถิติ/ข้อมูลสถาบนัอดุมศึกษา

เอกชน ปีการศึกษา 2537-2539.  กรงุเทพมหานคร: ประกายพรกึ. 

ธาร ี หริญัรสัม ีและคนอื่น ๆ.  2541.  การบญัชีเบือ้งต้น.  กรงุเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 

พระราชวรมุนี.  2518.  ปรชัญาการศึกษาของไทย.  พระนคร: สาํนกัพมิพเ์คลด็ไทย. 
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กรงุเทพมหานคร: สาํนกัพมิพด์วงกมล. 
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ภมูภิาค. 
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ดร. สงา่  สรรพศร.ี 
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 2. หนังสือท่ีพิมพใ์นโอกาสพิเศษ 

  หนงัสอืทีพ่มิพใ์นโอกาสพเิศษ เช่น หนงัสอือนุสรณ์งานศพ หนงัสอืทีร่ะลกึ

ครบรอบวนัสําคญัของบุคคล หรอืหน่วยงาน ใหล้งรายการเช่นเดยีวกบัหนงัสอืทัว่ไป โดยให้

เพิม่เตมิรายละเอยีดของหนังสอืดงักล่าวไวใ้นวงเลบ็ (  ) ทา้ยรายการ ตวัอยา่งเช่น 

 

ขจร  สุขพานิช.  2497.  เม่ือเซอรย์อนเบาริงเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี.  พระนคร: โรง

พมิพม์หามกุฎราชวทิยาลยั.  (มหามกุฎราชวทิยาลยั พมิพถ์วาย ม.จ. ชชัวลติ  

เกษมสนัต ์ในมงคลสมยัมพีระชนม ์5 รอบ 12 มถุินายน 2497). 

พระครกูลัยานุกูล.  2525.  “ประวตัสิมเดจ็พระพฒุาจารย ์(โต).” ใน อนุสรณ์งานพระราชทาน

เพลิงศพนายจาํเนียร  บุญพละ.  หน้า 1-95.  กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพส์าํนัก

ราชเลขาธกิาร. 

พระธรรมปิฎก.  2543.  การพฒันาท่ียัง่ยืน.  กรงุเทพมหานคร: ทพีเีอน็เพรส.  (พมิพเ์น่ืองใน 

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลงิศพ นางนภา  อรชุนะกะ 2 กุมภาพนัธ ์2543). 

สงคราม  กอสุทธธิรีกุล และสุขสนัติ ์  บุณยากร.  ม.ป.ป.  “กํานัน ผูใ้หญ่บา้น: นกัปกครอง

ทอ้งที.่”  ใน 60 ปี อธิบดีฉลอง.  หน้า 138-153.  กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพส์่วน

ทอ้งถิน่. 
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 3. หนังสือแปล 

  มแีบบแผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการตามลําดบั ดงัน้ี 

 

 

แบบแผน 

 

 

  ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารลงรายการหนังสือแปล 

  2.1 เครือ่งหมาย “ ” ในทีน้ี่แสดงถงึการเวน้ระยะ ในการพมิพไ์มต่อ้งใส่

เครือ่งหมายลงไป 

  2.2 กรณหีนงัสอืแปลมชีื่อผูแ้ต่งเตมิ ใหล้งรายการดว้ยชื่อผูแ้ต่ง และใส่ชื่อผูแ้ปล

ตามหลงัชื่อเรือ่งของหนงัสอื 

  2.3 กรณไีม่ปรากฏชื่อผูแ้ต่งเตมิ ใหล้งรายการผูแ้ต่งดว้ยชื่อผูแ้ปล แลว้ระบุคาํ

ว่าผูแ้ปล หรอื tr. หรอื trs. (ยอ่มาจากคําเตม็ว่า Translator หรอื Translators) ตามหลงัชื่อผู้

แปลโดยใชเ้ครือ่งหมายจลุภาค ( , ) คัน่ 

 

ตวัอย่าง 

 

เซนจ,ู ชซิโูอะ.  2539.  ทีคิวซีและทีคิวเอม็.  แปลโดย กติศิกัดิ ์ พลอยพานิชเจรญิ และ

ลกัษณะ  มานิตขจรกจิ.  กรงุเทพมหานคร: สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-

ญีปุ่่ น). 

รฟิลนิ, อลซิ เอม็.  2540.  ฟ้ืนความหลงัอเมริกนั: เศรษฐกิจ รฐั และรฐับาลกลาง.  แปล

โดย สุมาล ี บาํรงุสุข.  กรงุเทพมหานคร: สาํนกัพมิพด์วงกมล. 

ศริะ  โอภาสพงษ์, ผูแ้ปล.  2542.  สดุยอดตาํนานธรุกิจสะท้านฟ้า.  กรงุเทพมหานคร: เอ 

อาร ์บซิเินส เพรส. 

Coulson, Jessie, tr.  1964.  Crime and Punishment.  New York: Norton. 

Grimal, Pierre.  1986.  Love in Ancient Rome.  Translated by Arthur Train, Jr.  

Norman: University of Oklahoma Press. 

 

 4. บทความในหนังสือ 

  เป็นการอา้งองิทีไ่มไ่ดใ้ชห้นังสอืทัง้เล่มประกอบ แต่ใชเ้พยีงบทใดบทหน่ึง หรอื

เรือ่งใดเรือ่งหน่ึงของหนงัสอื หรอืการอา้งองิจากหนงัสอืทีม่ผีูเ้ขยีนหลายคน แบ่งกนัเขยีนเป็น

ผูแ้ต่ง.ปีพมิพ.์ช่ือหนังสือ.แปลโดยชื่อผูแ้ปล.ครัง้ทีพ่มิพ.์ 

สถานทีพ่มิพ:์ สาํนกัพมิพห์รอืโรงพมิพ.์ 
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เรือ่ง ๆ โดยมบีรรณาธกิารเป็นผูร้บัผดิชอบ การเขยีนบรรณานุกรมบทความในหนงัสอืมแีบบ

แผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการ ดงัน้ี 

 

แบบแผน 

 

 

  ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารลงรายการบทความใน

หนังสือ 

  4.1 เครือ่งหมาย “ ” ในทีน้ี่แสดงถงึการเวน้ระยะ ในการพมิพไ์มต่อ้งใส่

เครือ่งหมายลงไป 

  4.2 หากรายการใดไมม่ ี (เช่น ชื่อบรรณาธกิาร) กไ็มต่้องลงรายละเอยีดใน

บรรณานุกรม 

  4.3 ผูเ้ขยีนบทความอาจเป็นบุคคลเดยีวกนักบับรรณาธกิาร หรอืไมใ่ช่บุคคล

เดยีวกนักไ็ด ้

  4.4 ชื่อบทความ กค็อืชื่อบท ๆ หน่ึงในหนงัสอื ใหเ้ขยีนไวภ้ายใตเ้ครือ่งหมาย

อญัประกาศ (“.....”) โดยเมือ่เขยีนชื่อบทความจบแลว้ตอ้งใส่เครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) จบ

รายการชื่อบทความแลว้ใชเ้ครือ่งหมายอญัประกาศปิดทา้ย 

   อน่ึง ในการลงรายการช่ือบทความ นัน้ มวีธิกีารเขยีนอกีแบบหน่ึงคอืไม่

ตอ้งใส่เครือ่งหมายอญัประกาศกํากบัชื่อบทความ หากเลอืกใชว้ธิใีดกใ็หใ้ชแ้บบนัน้ตลอดทัง้เล่ม 

  4.5 การลงรายการชื่อบรรณาธกิาร ใหเ้ขยีนชื่อตน้ ชื่อกลาง (ถา้ม)ี และตาม

ดว้ยชื่อสกุลตามลาํดบั โดยระบุคําว่า “(บรรณาธกิาร)” หรอื “(ed.)” หรอื “(eds.)” ภายในวงเลบ็

หลงัชื่อ เพื่อใหรู้ว้่าบุคคลนัน้เป็นบรรณาธกิาร 

  4.6 เลขหน้า หมายถงึ เลขหน้าทีป่รากฏเน้ือหาของบทนัน้ ๆ โดยใหใ้สค่าํว่า 

“หน้า” หรอื “p.” หรอื “pp.” กํากบัตวัเลขของเลขหน้าดว้ย 

 

ตวัอย่าง 

 

ชวนิทร ์ ธมัมนันทกุ์ล.  2541.  “การรบัรูแ้ละการตดัสนิใจ.”  ใน มนัทนี  ยมจนิดา 

(บรรณาธกิาร).  มนุษยก์บัธรรมชาติ.  หน้า 12-36.  พมิพค์รัง้ที ่3. 

ชยัวฒุ ิ ชยัพนัธุ.์  2539.  “ทฤษฎเีครอืขา่ย.”  ใน การวิจยัขัน้ดาํเนินงาน: ทฤษฎีและปฏิบติั

พร้อมด้วยโปรแกรมภาษาเบสิก.  หน้า 122-155.  กรุงเทพมหานคร: 

ศูนยบ์รกิารเอกสารวชิาการ คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ผูเ้ขยีนบทความ.ปีพมิพ.์”ชือ่บทความ.”ในชื่อบรรณาธกิาร(ถา้ม)ี. 

ช่ือหนังสือ.เลขหน้า. สถานทีพ่มิพ:์ สาํนกัพมิพห์รอืโรงพมิพ.์ 
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อรรถ  แพทยงักุล.  2543.  “ปัญหาและอุปสรรคของการบรหิารกรงุเทพมหานคร.”  ใน พชัร ี  

สโิรรส และอรทยั  ก๊กผล (บรรณาธกิาร).  การบริหารเมือง: กรงุเทพมหานคร.  

หน้า 3-86.  กรงุเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

Ben-Gera, I., Rockey, G.J., and Smith, O.B.  1984.  “Extrusion Cooking of Gralus For 

Ethanol Production.”  In Ronald Jowitt (ed.).  Extrusion Cooking 

Technology.  pp. 95-105.  London: Elsevier Applied Science. 

Welten, Wayne.  1995.  “Personality: Theory, Research, and Assessment.”  In 

Psychology: Themes and Variations.  pp. 471-513.  3rd ed.  Pacific 

Grove.  CA: Brooks/Cole. 

 

 5. บทความในวารสาร 

  มแีบบแผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการตามลําดบั ดงัน้ี 

 

แบบแผน 

 

 

  ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัหลกัการลงรายการบรรณานุกรมบทความ

ในวารสาร 

  5.1 เครือ่งหมาย “ ” ในทีน้ี่แสดงถงึการเวน้ระยะ ในการพมิพไ์มต่อ้งใส่

เครือ่งหมายลงไป 

  5.2 การลงรายการชื่อผูเ้ขยีนบทความ และชือ่บทความ ใชห้ลกัการเดยีวกบั

การลงรายการบทความในหนงัสอื 

  5.3 ถา้ไม่มชีื่อผูเ้ขยีนบทความ ใหล้งชื่อบทความเป็นรายการแรกแทนชื่อ

ผูเ้ขยีนบทความ โดยลาํดบัดงัน้ี 

 

 

  5.4 การลงรายการชื่อวารสาร 

   5.4.1 ใชต้ามทีป่รากฏในหน้าปกในของวารสาร 

   5.4.2 เขยีนชื่อเตม็ โดยใชต้วัใหญ่ตวัแรกทุกตวั หรอืในกรณทีีใ่ชช้ื่อยอ่ตอ้ง

เป็นชื่อยอ่ทีน่กัวชิาการในสาขาวชิานัน้ยอมรบั เช่น Journal ใชต้วัยอ่ J เป็นตน้ 

   5.4.3 ชื่อวารสารอาจพมิพต์วัหนา แต่ไมต่อ้งขดีเสน้ใต ้ หรอืพมิพต์วัพมิพ์

ธรรมดาและขดีเสน้ใตด้ว้ย 

ผูเ้ขยีนบทความ.ปีพมิพ.์”ชือ่บทความ.” ช่ือวารสาร.ปีทีห่รอืเล่มที,่  

ฉบบัที:่ เลขหน้า. 

“ชื่อบทความ.”ปีพมิพ.์ช่ือวารสาร.ปีทีห่รอืเล่มที,่ฉบบัที:่ เลขหน้า. 
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   5.4.4 หลงัชื่อวารสารไม่มเีครือ่งหมายใด ๆ 

  5.5 การลงรายการปีทีห่รอืเล่มที ่(Volume) 

   5.5.1 วารสารทีม่ที ัง้ปีทีห่รอืเล่มที ่ และฉบบัที ่ (Number) ใหร้ะบุให้

ครบถว้น 

   5.5.2 วารสารทีไ่มม่ปีีทีห่รอืเล่มที ่ มแีต่ฉบบัทีใ่หใ้ช ้ “ฉบบัที”่ หรอื “No.” 

เช่น ฉบบัที ่4 หรอื No. 7 เป็นตน้ 

   5.5.3 กรณทีีว่ารสารไม่มปีีหรอืเล่มทีแ่ละฉบบัที ่ แต่มเีดอืนและปีพมิพ ์ ให้

ใชช้ื่อเดอืนตามหลงัปีพมิพ ์

  5.6 การลงรายการเลขหน้า 

   5.6.1 ระบุหน้าทีบ่ทความนัน้ตพีมิพว์่าเริม่จากหน้าใดถงึหน้าใด โดยไมต่อ้ง

มคีาํว่าหน้า 

   5.6.2 ถา้บทความพมิพต่์อในหน้าอื่นของวารสารฉบบัเดยีวกนัใหร้ะบุเลข

หน้าทีป่รากฏทัง้หมด โดยใชเ้ครือ่งหมายจลุภาค ( , ) คัน่ 

    จบรายการเลขหน้าดว้ยเครื่องหมายมหพัภาค ( . ) 

 

ตวัอย่าง 

 

ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ.  2518.  “ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัการศกึษาประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิของไทย.”  

วารสารมนุษยศาสตร ์ฉบบัที ่2: 35-40. 

นฤตย ์ กจิไชยวฒันะ.  2543.  “การอา้งองิแหล่งสารนิเทศอเิลก็ทรอนิกส.์”  วารสารห้องสมดุ 

27, 2: 14-28. 

“เปิดมติธิุรกจิขายขอ้มลู ความตอ้งการแห่งยคุสมยั.”  2534.  คลงัสมอง ฉบบัที ่96: 39-66. 

สุทธพินัธ ์ จริาธวิฒัน์.  2530.  “ประเดน็สาํคญัในผลงานของฟรงัโก  โคคกิลอิานิ: ผูไ้ดร้บัรางวลั

โนเบลสาขาเศรษฐศาสตร ์ปี 1985.”  วารสารเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธรุกิจ 2, 

4: 175-179. 

Brown, Bruce, and Brown, Marge.  2000.  “Customize Your Browser.”  PC Magazine 

19, 4: 115-120. 

Garder, H.  1981, December.  “Do Babies Sing a Universal Song.”  Psychology Today: 

70-76. 

Montgomery, Page, and Townsend, David.  1978.  “Strategic Forcasting and 

Telecommunications Planning.”  Business Communications Review 17, 8: 

17-21. 
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 6. บทความหรือข่าวในหนังสือพิมพ ์

 

แบบแผน 

 

 

  ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารลงรายการบทความหรือ

ข่าวในหนังสือพิมพ ์

  6.1 เครือ่งหมาย “ ” ในทีน้ี่แสดงถงึการเวน้ระยะ ในการพมิพไ์มต่อ้งใส่

เครือ่งหมายลงไป 

  6.2 การเขยีนบรรณานุกรมบทความหรอืข่าวในหนงัสอืพมิพ ์ จะคลา้ยกบั

บทความในวารสาร แตกต่างกนัตรงทีไ่ม่มกีารระบุปีทีห่รอืเล่มที ่ และฉบบัที ่ แต่ระบุวนัทีข่อง

หนงัสอืพมิพเ์พิม่เตมิ 

  6.3 กรณไีม่ปรากฏชื่อผูเ้ขยีนบทความ ใหล้งรายการแรกดว้ยชื่อบทความหรอื

ชื่อขา่ว โดยลาํดบัรายการต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 

  6.4 ชื่อหนงัสอืพมิพใ์หพ้มิพต์วัหนาหรอืพมิพต์วัธรรมดาและขดีเสน้ใต ้

  6.5 การลงรายการวนั เดอืน ปี 

   6.5.1 ถา้เป็นหนงัสอืพมิพภ์าษาไทยใหล้ง วนั เดอืน ปี ตามลาํดบั 

   6.5.2 ถา้เป็นหนงัสอืพมิพภ์าษาต่างประเทศ ใหล้งปี, เดอืน วนั. ตามลาํดบั 

เช่น 2000, July 21. เป็นต้น 

  6.6 การลงรายการเลขหน้า 

   6.6.1 ใหร้ะบุหมายเลขหน้า โดยไมต่อ้งใส่คาํว่าหน้าลงไป 

   6.6.2 กรณเีป็นหนงัสอืพมิพร์ายวนั ทีม่กีารแบ่งเน้ือหาเป็นส่วน/ตอน 

(Section) โดยแต่ละส่วนจะแยกหน้าออกจากกนัโดยเดด็ขาด ไมไ่ดเ้รยีงเลขหน้าตัง้แต่ตน้จนจบ 

ในการแบ่งนัน้จะแบ่งเป็นส่วน A, B, C และ D และในแต่ละส่วนกจ็ะมเีลขหน้าของตนเอง เช่น 

A1, B1, C5 หรอื D3 ในการลงรายการเลขหน้าใหเ้ขยีนตามทีป่รากฏ 

   6.6.3 กรณบีทความเริม่ทีห่น้า 1 หรอืหน้าอื่นใดกต็าม แลว้มเีน้ือหาต่อขา้ม

ไปหน้าอื่น เช่น เริม่ทีห่น้า 1 และต่อทีห่น้า 16 ใหเ้ขยีนเฉพาะหน้าแรกทีป่รากฏบทความนัน้

ตามดว้ยเครือ่งหมายบวก (+) เช่น 1+ หรอื A1+ เป็นตน้ 

 

ผูเ้ขยีนบทความ.วนั เดอืน ปี.”ชื่อบทความหรอืชื่อขา่ว.” ช่ือหนังสือพิมพ:์ 

เลขหน้า. 

“ชื่อบทความหรอืชื่อขา่ว.”  วนั เดอืน ปี. ช่ือหนังสือพิมพ:์ เลขหน้า. 
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ตวัอย่าง 

 

“ผ่าแผนบุกดาวองัคาร ความลบัจกัรวาล.”  26 มถุินายน 2543.  มติชน: 7. 

อคัรพงศ ์ ผ่องสุวรรณ.  22-25 มถุินายน 2543.  “อนิเทอรเ์น็ต 2000 มติใิหมแ่ห่งเทคโนโลยแีละ

บรกิาร.”  ประชาชาติธรุกิจ: 26-27. 

“The Decade of the Spy.”  1994, March 7.  Newsweek: 26-27. 

Kadri, Francoise.  2000, June 24.  “Banks Join up to Trade Bounds Online.”  Bangkok 

Post: B3. 

Natee Vichisorasatra.  2000, July 21.  “Thailand to Lose Clout in Net Decisions.”  

Nation: A1-A2. 

Macintyre, Donald.  2000, April 3.  “Verdict on Kim.”  Time: 14-18. 

Siriporn Chanjindarmanee.  2000, July 21.  “SET Decision Called Bid to Decentralise.”  

Nation: B1+. 

 

 7. บทความในสารานุกรม 

  การเขยีนบรรณานุกรมบทความในสารานุกรมจะคลา้ยกบัการเขยีน

บรรณานุกรมบทความในวารสาร ยกเวน้ไม่มกีารลงรายการฉบบัที ่ (Number) และในกรณทีี่

สารานุกรม ชื่อเรือ่งนัน้มเีล่มเดยีวจบ กไ็มต่อ้งลงรายการเล่มที ่และใหเ้ขยีนเครือ่งหมายและเลข

หน้า ต่อจากรายการชื่อสารานุกรมไดเ้ลย บทความในสารานุกรมมแีบบแผนและหลกัเกณฑก์าร

ลงรายการ ดงัน้ี 

 

แบบแผน 

 

ข้อสงัเกต: เครือ่งหมาย “ ” ในทีน้ี่แสดงถงึการเวน้ระยะในการพมิพไ์มต่อ้งใส่เครือ่งหมายลง

ไป 

 

ตวัอย่าง 

 

เจรญิ  อนิทรเกษตร.  2515-2516.  “ฐานันดร.”  สารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 11: 

6912-6930. 

“องคก์ารสหประชาชาตแิละองคก์ารในเครอื.”  2539.  สารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนโดย

พระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 21: 293-321. 

ผูเ้ขยีนบทความ.ปีพมิพ.์ ”ชื่อบทความ.” ช่ือสารานุกรมเล่มที:่เลขหน้า. 
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Kaplan, L.  1975.  “Library Cooperation in the United States.”  Encyclopedia of Library 

and Information Science 15: 241-244. 

Zuk, William. 1989.  “Bridge.”  Encyclopedia Americana 4: 522-537. 

 

 

 

 8. บทวิจารณ์หนังสือในวารสาร 

  บทวจิารณ์หนงัสอืในวารสารมแีบบแผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการ

ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 

แบบแผน 

 

 

ข้อสงัเกต: เครือ่งหมาย “ ” ในทีน้ี่แสดงถงึการเวน้ระยะ ในการพมิพไ์มต่อ้งใส่เครือ่งหมายลง

ไป 

 

ตวัอย่าง 

 

วชัรยีา  โตสงวน และชศูร ี มณพีฤกษ์.  2527.  วจิารณ์เรือ่ง แนววิวฒันาการของทฤษฎี

เศรษฐศาสตร,์ โดย โกวทิ  โปษยานนท.์  วารสารเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์

2, 4: 198-206. 

Broxis, Peter.  1999.  Review of Health on the Internet, by Denis Anthony.  Journal of 

Librarianship and Information Science 31, 9: 181-182. 

 

 9. วารสารสาระสงัเขป 

  เป็นการอา้งองิถงึสาระสงัเขปของบทความหรอืงานวจิยัหรอืวทิยานิพนธท์ีพ่มิพ์

ในวารสารสาระสงัเขป (Abstracts journal) เช่น Dissertation Abstracts International, 

Psychological Abstracts หรอื Chemical Abstracts เป็นตน้ ในกรณเีช่นน้ีใหร้ะบุว่า

สาระสงัเขปนัน้มาจากแหล่งใด โดยในการเขยีนบรรณานุกรมใหเ้ริม่ตน้รายการดว้ยรายละเอยีด

ทางบรรณานุกรมของงานเขยีนทีต่อ้งการอา้งองิ (Original work) ตามดว้ยรายละเอยีดทาง

บรรณานุกรมของวารสารสาระสงัเขป ดงัตวัอยา่ง 

 

ผูเ้ขยีนบทวจิารณ์.ปีพมิพ.์วจิารณ์เรื่องช่ือหนังสือท่ีวิจารณ์.โดย 

ชื่อผูแ้ต่งหนงัสอื. ช่ือวารสาร ปีทีห่รอืเล่มที,่ ฉบบัที:่ เลขหน้า. 
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ชื่นจติต ์ งามกลิน่.  2540.  “คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องบรรณารกัษ์ในสงัคมสารสนเทศ.”  

วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541.  บทคดัย่อวิทยานิพนธ ์ประจาํปีการศึกษา 

2541: 403-404. 

Daily, Catherine Marie.  1991.  “Governance Structure and Financial Performance in the 

Small Corporation.”  Doctoral dissertation, Indiana University, 1992.  

Dissertation Abstracts International 70: 4509A. 

Tamney, Joseph B., Johnson, Stephen D., and Burton, Ronald.  1992.  “The Abortion 

Controversy: Conflicting Beliefs and Values in American Society.”  Journal 

For the Scientific Study of Religion 31: 32-46.  Sociological Abstracts 

40: item 92Z2448. 

 

 10. วิทยานิพนธ์ 

  การเขยีนบรรณานุกรมวทิยานิพนธม์แีบบแผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการ 

แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 

  ก. วทิยานิพนธท์ีไ่มต่พีมิพเ์ผยแพรท่ัว่ไป (Unpublished dissertation) ให้

เขยีนชื่อวทิยานิพนธไ์วใ้นเครือ่งหมายอญัประกาศ (“…..”) และดแูบบแผนการลงรายการแบบ ก 

  ข. วทิยานิพนธท์ีต่พีมิพเ์ผยแพรท่ัว่ไป (Published dissertation) ใหล้ง

รายการเหมอืนกบัหนงัสอื และเพิม่เตมิส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยานิพนธต์ามหลงัชื่อวทิยานิพนธ ์

นอกจากนัน้ถ้าเป็นงานทีจ่ดัทาํโดยสาํนกัพมิพ ์ University Microfilms International (UMI) 

จะตอ้งเพิม่รายละเอยีดเกีย่วกบัหมายเลขสัง่ซือ้ (Order number) ไวท้า้ยสุดของรายการนัน้ ๆ ดู

แบบแผนการลงรายการแบบ ข 

 

แบบ ก  (วทิยานิพนธท์ีไ่มต่พีมิพเ์ผยแพร่ทัว่ไป) 

 

 

 

 

 

แบบ ข  (วทิยานิพนธท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ทัว่ไป) 

 

 

ผูเ้ขยีนวทิยานิพนธ.์ปีพมิพ.์”ชื่อวทิยานิพนธ.์”ระดบัวทิยานิพนธ์ชื่อสาขาวชิา 

หรอืภาควชิาคณะชื่อมหาวทิยาลยั.สถานทีพ่มิพ:์สาํนกัพมิพ.์

หมายเลขสัง่ซือ้(ถา้ม)ี. 

ผูเ้ขยีนวทิยานิพนธ.์ปีพมิพ.์ช่ือวิทยานิพนธ.์ระดบัวทิยานิพนธ์ชื่อสาขาวชิา 

หรอืภาควชิาคณะชื่อมหาวทิยาลยั.สถานทีพ่มิพ:์สาํนกัพมิพ.์

หมายเลขสัง่ซือ้(ถา้ม)ี. 
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  ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารลงรายการวิทยานิพนธ์ 

  10.1 เครือ่งหมาย “ ” ในทีน้ี่แสดงถงึการเวน้ระยะ ในการพมิพไ์มต่อ้งใส่

เครือ่งหมายลงไป 

  10.2 วทิยานิพนธข์องไทยโดยทัว่ไปจดัอยูใ่นประเภท ก 

  10.3 การลงรายการระดบัวทิยานิพนธ ์

   10.3.1 ถา้เป็นวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท ใหใ้ชค้าํว่า “วทิยานิพนธ์

ปรญิญามหาบณัฑติ หรอื Master’s Thesis” หรอืชื่อเรยีกอยา่งอื่นตามทีส่ถาบนัการศกึษาใช ้

   10.3.2 ถา้เป็นวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก ใหใ้ชค้าํว่า “วทิยานิพนธ์

ปรญิญาดุษฎบีณัฑติ หรอื Doctoral dissertation” 

   จบรายการบรรณานุกรมวทิยานิพนธแ์ต่ละรายการดว้ยเครือ่งหมาย

มหพัภาค ( . ) 

 

ตวัอย่าง 

 

บุญทวิา  สุขสงเคราะห.์  2530.  “ศกึษาการใชห้นงัสอือา้งองิของนกัศกึษามหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร.์”  ปรญิญานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑติ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร. 

เบญ็จรชั  เวชวริชั.  2541.  “การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่าการใหส้นิเชือ่เพื่อการ

ส่งออก และนําเขา้ของสถาบนัการเงนิไทย.”  วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ 

ภาควชิาเศรษฐศาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

Ubonrat Klinhowhan.  1999.  “Monetary Transmission Mechanism in Thailand.”  Master 

Thesis.  Faculty of Economics.  Graduate School.  Thammasat University. 

Valentine, Mary-Blair Truesdell.  1993.  An Investigation of Gender-Based Leadership 

Styles of Male and Female Officers in the United States Army.  Doctoral 

dissertation, George Mason University.  Ann Arbor: UMI, 1993.  9316566. 

 

 11. รายงานการประชุมสมัมนาทางวิชาการ 
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  การเขยีนบรรณานุกรมรายงานการประชุมสมัมนาทางวชิาการ มวีธิกีารเขยีน 3 

แบบ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัลกัษณะการจดัทาํและการใชร้ายงานการประชุมดงักล่าวประกอบการเขยีน

วทิยานิพนธ ์คอื 

  1. ในการอ้างองิ หรอืการอ่านประกอบการเรยีบเรยีงเน้ือหาของวทิยานิพนธ ์

ผูเ้ขยีนวทิยานิพนธใ์ชข้อ้มลูจากรายงานการประชุมสมัมนาทางวชิาการทัง้เล่ม ในกรณน้ีีให้

เขยีนบรรณานุกรมในลกัษณะเดยีวกบัหนังสอื และเพิม่รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะเป็นการระบุ

ใหท้ราบว่าเป็นรายงานการประชุมสมัมนาทางวชิาการ (กรณชีื่อเรือ่งไม่บ่งบอก แต่ถา้ชื่อเรือ่ง

บ่งบอก รายละเอยีดส่วนน้ีกไ็มจ่าํเป็นตอ้งม ีดตูวัอยา่งแบบที ่1) 

  2. กรณกีารอา้งองิใชเ้พยีงบางบท ใหล้งรายการในลกัษณะเดยีวกบับทความ

ในหนงัสอื ดตูวัอยา่งแบบที ่2 

  3. รายงานการประชุมสมัมนาทางวชิาการ มกีารพมิพเ์ผยแพรส่มํ่าเสมอเป็น

ประจาํทุกปี ใหเ้ขยีนบรรณานุกรมในลกัษณะเดยีวกบับทความในวารสาร ดตูวัอยา่งแบบที ่3 

 

ตวัอย่าง 

 

 แบบท่ี 1 

Freed, Barbara F., ed.  1991.  Foreign Language Acquisition Research and the 

Classroom.  Proceeding of Consortium for Language Teaching and 

Learning Conference, October 1989, University of Pennsylvania.  Lexington: 

Heath. 

Hall, Kira, Meacham, Michael, and Shapiro, Richard, eds.  1989.  Proceedings of the 

Fifteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, February 

18-20, 1989: General Session and Parasession on Theoretical Issues in 

Language Reconstruction.  Berkeley: Berkeley Linguistic Society. 

 

 แบบท่ี 2 

นฤมล  กจิไพศาลรตันา.  2537.  “First Search: บรกิารขอ้สนเทศระบบออนไลน์ทีท่นัสมยั

ทีสุ่ด.” ใน ยพุด ี ต่อบุณยศุ์ภชยั และพมิพร์าํไพ  เปรมสมทิธ ์(บรรณาธกิาร).  

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบังานห้องสมดุ (Appropriate Technology and 

Library Work): เอกสารวิชาการจดัพิมพเ์น่ืองในการประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปี 2537 สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภข์อง

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุฯ สยามบรมราชกมุารี 14-17 ตลุาคม 2537 ณ 
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โรงแรมบางกอกพาเลส กรงุเทพมหานคร, หน้า 67-76.  กรงุเทพมหานคร: 

สมาคมหอ้งสมดุแห่งประเทศไทยฯ. 

สมทรวง  จนัทรนิ์ต.  2538.  “การสบืคน้สารนิเทศออนไลน์.”  ใน รายงานการสมัมนาเร่ือง 

การค้นคืนสารนิเทศในยุคโลกาภิวตัน์, หน้า 15-40.  กรงุเทพมหานคร: สมาคม

หอ้งสมดุแห่งประเทศไทยฯ. 

Paitoon Sinlarat.  1995.  “Success and Failure of Faculty Development in Thai 

University.”  In Somwang Pitiyanawat, et al. (eds.), Preparing Teachers for 

All the World’s Children: An Era of Transmission, Proceedings of 

International Conference, Bangkok, 1992, pp. 217-233.  Bangkok: 

UNICEF. 

 

 แบบท่ี 3 

Thumin, F.J., Craddick, R.A., and Barclay, A. G. 1973.  “Meaning and Compatibility of a 

Proposed Corporate Name and Symbol.”  Proceedings of the 81th Annual 

Convention of the American Psychological Association 8: 835-836. 

 

 12. จลุสาร เอกสารอดัสาํเนา และเอกสารไม่ได้ตีพิมพอ่ื์น ๆ 

  การเขยีนบรรณานุกรมใชแ้บบเดยีวกบัหนงัสอื และใหว้งเลบ็คาํว่าอดัสาํเนา 

(Mimeographed) หรอืพมิพด์ดี (Typewritten) หรอืเอกสารไมต่พีมิพ ์ (Unpublished 

Manuscript) แลว้แต่กรณพีมิพไ์วท้า้ยสุดของรายการ 

 

ตวัอย่าง 

 

โกดกั (ประเทศไทย) จาํกดั, บรษิทั.  2520.  แบบต่าง ๆ ของไมโครฟิลม์เพ่ือความ

เหมาะสมกบัเอกสารแต่ละประเภท.  กรงุเทพมหานคร: โกดกัประเทศไทย. (อดั

สาํเนา). 

แรงงาน, กรม.  2517.  แนะแนวอาชีพบรรณารกัษ์.  กรงุเทพมหานคร: กรมแรงงาน.  (อดั

สาํเนา). 

ศริชิยั  สาครรตันกุล.  2536.  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าในต่างประเทศ.  

กรงุเทพมหานคร: ม.ป.ท.  (อดัสาํเนา). 

United Nations.  Office of Publication.  1976.  UN in Brief.  London: Office of 

Publication, United Nations.  (Typewritten). 
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 13. การสมัภาษณ์ 

  การเขยีนบรรณานุกรมการสมัภาษณ์ มวีธิกีารเขยีน 3 แบบ คอื 

  13.1 ผูเ้ขยีนวทิยานิพนธเ์ป็นผูส้มัภาษณ์ดว้ยตนเอง มแีบบแผน ดงัน้ี 

 

 

 

ตวัอย่าง 

 

ปัจจยั  บุนนาค.  10 กนัยายน 2530.  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.  สมัภาษณ์. 

วภิาวรรณ  มนุญปิจ.ุ  27 ธนัวาคม 2528.  หวัหน้าบรรณารกัษ์หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล.  สมัภาษณ์. 

Jantarangs Jaturong.  1998, June 7.  Chief, Monetary and Exchange Affairs Section, 

Economic Research Department, Bank of Thailand.  Interview. 

 

  13.2 เป็นการเขยีนบรรณานุกรมการสมัภาษณ์ทีไ่ดจ้ากสื่อสิง่พมิพ ์ ใหร้ะบุชื่อ

ผูใ้หส้มัภาษณ์ก่อน ตามดว้ยวนัเดอืนปีของเอกสารทีต่พีมิพก์ารสมัภาษณ์นัน้ ชื่อผูส้มัภาษณ์ 

(กรณเีป็นบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง) พรอ้มตําแหน่ง (ถา้ม)ี และชื่อเรือ่งของการสมัภาษณ์ใส่ไวภ้ายใน

เครือ่งหมายอญัประกาศ ถา้ไม่มชีื่อเรือ่งใหใ้ส่ว่าสมัภาษณ์ หรอื Interview และทา้ยสุดเป็น

รายละเอยีดทางบรรณานุกรมของเอกสาร หรอืวาสารหรอืหนงัสอืพมิพท์ีต่พีมิพบ์ทสมัภาษณ์

นัน้ๆ ดงัตวัอยา่ง 

 

สุภาวด ี บุญสนัตสิุข.  2538.  สมัภาษณ์โดย อนุชติ  ศมิะโรดม.  “วธิกีารโฆษณาเพื่อขยาย

ตลาดดา้นอสงัหารมิทรพัย.์”  วารสารนักบริหาร 17, 8: 10-15. 

Gordimer, Nadine.  1981.  October 10.  Interview.  New York Times.  Late ed.: C25. 

William, K.  1997.  October 1.  Interview with Simon Buck.  “The Internet of Thailand.”  

Times: 7-9. 

 

ผูใ้หส้มัภาษณ์.วนั เดอืน ปี(ทีส่มัภาษณ์).ตําแหน่ง(ถา้ม)ี.สมัภาษณ์. 
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  13.3 การเขยีนบรรณานุกรมการสมัภาษณ์ทีไ่ดจ้ากรายการวทิยกุระจายเสยีง

และวทิยโุทรทศัน์ ตวัอยา่งเช่น 

 

Blackmun, Harry.  1994, April 5.  Interview with Ted Koppel and Nina Totenberg.  

Nightline.  ABC.  WABC, New York. 

Updike, John.  1994, April 2.  Interview with Scott Simon.  Weekend Edition.  National 

Public Radio.  WBUR, Boston. 

 

 14. เอกสารท่ีอ้างถึงในเอกสารอ่ืน 

  การเขยีนบรรณานุกรมเอกสารทีผู่เ้ขยีนวทิยานิพนธไ์มไ่ดเ้คยอ่านเอกสารเรือ่ง

นัน้จากตวัเล่ม (เรยีกว่าเอกสารอนัดบัแรก) แต่อ่านจากเอกสารอื่น (เรยีกว่าเอกสารอนัดบัรอง) 

ทีม่กีารกล่าวถงึเน้ือหาหรอืแนวคดิของเอกสารอนัดบัแรกไว ้ และผูเ้ขยีนวทิยานิพนธไ์ดท้าํการ

อา้งองิแนวคดิต่าง ๆ เหล่านัน้ไว ้การเขยีนบรรณานุกรมเอกสารทีอ่า้งถงึในเอกสารอื่นน้ี มแีบบ

แผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการ ดงัน้ี 

 

 

 

 

  ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัการลงรายการเอกสารท่ีอ้างถึงในเอกสาร

อ่ืน 

  14.1 เครือ่งหมาย “ ” ในทีน้ี่แสดงถงึการเวน้ระยะ ในการพมิพไ์มต่อ้งใส่

เครือ่งหมายลงไป 

  14.2 รายละเอยีดทางบรรณานุกรมของเอกสารอนัดบัแรก และอนัดบัรอง อาจ

เป็นหนังสอื บทความในหนังสอื บทความในวารสาร วทิยานิพนธ ์ฯลฯ 

  14.3 กรณเีป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ คาํว่า “อา้งถงึใน” ใชเ้ป็น “Cited in” 

 

ตวัอย่าง 

 

วริชั  อภริตันกุล.  2527.  “ผลติภณัฑใ์หมก่บัการยอมรบัของผูบ้รโิภค.”  กลยทุธก์ารตลาด 3, 

4: 32-34.  อา้งถงึใน ธานินทร ์ กูมาโล่.  2528.  “ทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ของ

ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑท์ีม่เีครือ่งหมายมาตรฐานการคา้.”  วทิยานิพนธป์รญิญา

มหาบณัฑติ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

รายละเอยีดทางบรรณานุกรมของเอกสารอนัดบัแรก.อา้งถงึในรายละเอยีดทาง 

บรรณานุกรมของเอกสารอนัดบัรอง. 
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French, L.S.  1985, February.  “Is it Really Friendly?”  PITT: 19.  อา้งถงึใน ศรอีร   

เจนประภาพงศ.์  2529.  “ทศันคตขิองบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 

ทีม่ต่ีอเทคโนโลยสีารนิเทศ.”  วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ ภาควชิา

บรรณารกัษศาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

Welhrich, Heinz, and Koontz, Harold.  1993.  Management: A Global Perspective.  

10th ed.  New York: McGraw-Hill.  Cited in Charles W.L. Hill and Gareth R. 

Jones.  1998.  Strategic Management: An Integrated Approach.  Boston: 

Houghton Miffin. 

 

 15. เอกสารพิเศษ 

  การเขยีนบรรณานุกรมเอกสารพเิศษต่าง ๆ เช่น ตน้ฉบบัตวัเขยีน จดหมาย 

การบรรยาย อนุทนิ เป็นตน้ มแีบบแผนการเขยีนดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ประเวศ  วะส.ี  29 มนีาคม 2538.  จดุประกายการสร้างสรรคปั์ญญา.  โรงแรมอมิพเีรยีล-

ควนีสป์ารค์. การอภปิราย. 

ปรดี ี พนมยงค.์  20 มกราคม 2530.  จดหมาย. 

พรชยั  พชัรนิทรร์ตันะชยั.  28 กุมภาพนัธ ์2538.  ไขจกัรวาลสู่จิตมนุษย.์  หอประชุมเลก็

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  การบรรยาย. 

Lennon, John.  1945-1950.  Diary. 

London.  285.  British Library.  Arundel MSS. 

Samson, Timmy.  1986, August 31.  Letter to John Ball. 

 

 16. โสตทศันวสัด ุ

  การเขยีนบรรณานุกรมโสตทศันวสัดุต่าง ๆ เช่น สไลด ์ เทปบนัทกึเสยีง เทป

บนัทกึภาพ ฟิลม์ (ภาพยนตร)์ ฟิลม์สตรปิ แผนที ่แผนภูม ิฯลฯ มแีบบแผนและหลกัเกณฑก์าร

ลงรายการ ดงัน้ี 

 

แบบแผน 

 

 

  ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัการลงรายการโสตทศันวสัด ุ

ชื่อผูจ้ดัทาํ.(หน้าทีร่บัผดิชอบ-ถา้ม)ี.ปีทีเ่ผยแพร่.ช่ือเรือ่ง[ลกัษณะของสือ่ 

โสตทศัน์]. สถานทีผ่ลติ: หน่วยงานทีเ่ผยแพร่. 
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  16.1 เครือ่งหมาย “ ” ในทีน้ี่แสดงถงึการเวน้ระยะ ในการพมิพไ์มต่อ้งใส่

เครือ่งหมายลงไป 

  16.2 หน้าทีร่บัผดิชอบ ถา้มจีงึระบุ เช่น เป็นผูผ้ลติ (Producer) ผูก้ํากบั 

(Director) ผูบ้รรยาย (Speaker) เป็นต้น 

 

  16.3 ลกัษณะของสื่อโสตทศัน์ ใหใ้ชด้งัน้ี 

    ภาษาไทย   ภาษาองักฤษ 

    [สไลด]์   [Slides] 

    [เทปบนัทกึเสยีง]  [Audiocassette] 

    [เทปบนัทกึภาพ]  [Videocassette] 

    [ฟิลม์]    [Film] 

    [ฟิลม์สตรปิ]   [Filmstrip] 

    [แผนที]่   [Map] 

    [แผนภูม]ิ   [Chart] 

    [แผนภาพ]   [Diagram] 

    [รายการวทิย]ุ   [Radio program] 

    [รายการโทรทศัน์]  [Television program] 

 

ตวัอย่าง 

 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย.  สาํนกังานนครราชสมีา.  ม.ป.ป.  แผนท่ีจงัหวดันครราชสีมา 

[แผนที]่.  นครราชสมีา: สาํนกังานนครราชสมีา การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย. 

เจมิศกัดิ ์ ป่ินทอง.  (ผูด้าํเนินรายการ).  20 กุมภาพนัธ ์2543.  ตามหาแก่นธรรม: นิพพาน 

[รายการโทรทศัน์].  กรงุเทพมหานคร: สถานีโทรทศัน์สช่ีอง 9. 

โจเซฟ, ไฮเดนเบริก์.  2539.  ท่องอียิปต ์[ฟิลม์].  35 มม., ส,ี 45 นาท.ี  กรงุเทพมหานคร: 

หน้าต่างโลก. 

ถนอมวงศ ์ ลํ้ายอดมรรคผล.  (ผูบ้รรยาย).  2538.  การพฒันานิสยัรกัการอ่าน [เทป

บนัทกึภาพ].  28 นาท.ี  นนทบุร:ี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 

ปรารมภร์ตัน์  โชตกิเสถยีร.  2537.  ระบบเสียงภาษาองักฤษ [เทปบนัทกึเสยีง].  60 นาท.ี  

กรงุเทพมหานคร: โครงการตํารา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

พจน์  สารสนิ.  13 เมษายน 2520.  ความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย [รายการวทิย]ุ.  

กรงุเทพมหานคร: สถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย. 
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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.  2527.  เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต [เทป

บนัทกึภาพ].  26 นาท.ี  กรุงเทพมหานคร: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. 

สมควร  ชื่นจติต.์  2540.  ภาษาองักฤษสาํหรบัเลขานุการ [เทปบนัทกึเสยีง].  90 นาท.ี  

กรงุเทพมหานคร: โพสทบุ๊์คส.์ 

Breyer, Pamela, and Stempleski, Susan.  1992.  Hello-America: A Video English 

Course Unit 4 [Videocassette].  60 min., col., sd.  Danbury, CT: Groller. 

Crystal, L.  (Executive Producer).  1993, October 11.  The MacNell/Lehrer News Hour 

[Television program].  New York and Washington, DC: Public Broadcasting 

Service. 

The First Aid Card [Chart].  1988.  n.p.: Papertech. 

Harrison, J. (Producer), and Schmlechen, R. (Director).  1992.  Changing Our Minds: 

The Story of Evelyn Hooker [Film].  New York, NY: Changing Our Minds. 

Mihalyi, Louis J.  1976.  Landscape of Zambia [Slides].  col., 20 fr.  Santa Barbara, 

CA: Visual Education. 

Orchids [Filmstrip].  1972.  Encyclopedia Britannica Films. 

Sattellite Imagemap of the World [Map].  1999.  London: Derling Kindersley. 

Siegel, Robert and Wertheimer, Linda.  (Narrators).  1994, April 6.  All Things 

Considered: Shakespearean Putdowns [Radio program].  National Public 

Radio.  New York: WNYC. 

Sinclair, Barbara.  (Speaker).  1996.  Active Your English: Preintermediate Class 

[Audiocassette].  60 min.  Cambridge: Cambridge University Press. 

 

 17. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) 

  เป็นการเขยีนบรรณานุกรมขอ้มลูทีอ่ยูใ่นรปูสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ ไดแ้ก่ ซดีรีอม 

(CD-ROM) แผ่นดสิก ์ (Diskette) เทปแมเ่หลก็ (Magnetic Tape) และฐานขอ้มลูออนไลน์ 

(Online Databases) ซึง่หมายรวมถงึขอ้มลูจากเวลิดไ์วลดเ์วบ็ (World Wide Web) จดหมาย

อเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic Mail, E-mail) และกลุม่สนทนาขา่วสารในลกัษณะของจดหมายขา่ว 

จดหมายเวยีน (E-mail Discussion Group) เป็นตน้ 

  การเขยีนบรรณานุกรมของสื่อดงักล่าวขา้งตน้ มแีบบแผนและหลกัเกณฑก์าร

ลงรายการแตกต่างไปตามวิธีการอ้างถึงข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประเภทของสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่พอจาํแนกรปูแบบการเขยีนบรรณานุกรมได ้7 แบบ ดงัน้ี 
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  17.1 การเขยีนบรรณานุกรมขอ้มลูทีอ่ยูใ่นสื่อประเภทซดีรีอม แผ่นดสิก ์ และ

เทปแมเ่หลก็ โดยขอ้มลูดงักล่าวมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัหนงัสอื เพยีงแต่จดัทําในรปูของสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์ใหล้งรายการคลา้ยกบัหนงัสอื แต่ระบุประเภทของสื่อต่อทา้ยจากชื่อเรือ่ง (คอื ชื่อ

เรือ่งของแฟ้มขอ้มลู) ดงัแบบแผนต่อไปน้ี 

 

 

แบบแผน 

 

 

 

ตวัอย่าง 

 

คลารก์, จอหน์.  2541.  การเขียนโปรแกรมบนวินโดวสด้์วยไมโครซอฟต์วิชวัสเ์บสิก 6.0 

ภาคปฏิบติั [ซดีรีอม].  กรงุเทพมหานคร: ซเีอด็ยเูคชัน่. 

พภิพ  ลลติาภรณ์.  2542.  การจดัหาทาํเลท่ีตัง้และการวางผงัโรงงานด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์[แผ่นดสิก]์.  กรงุเทพมหานคร: สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-

ญีปุ่่ น). 

สุธรี ์ กจิฉว,ี หาญ  เพญ็แสง และธาร ี บางแกว้.  2542.  สอนการประกอบเคร่ือง

คอมพิวเตอร ์[ซดีรีอม].  กรงุเทพมหานคร: เสรมิวทิยอ์นิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย.ี 

Dye, Charles.  1999.  Oracle Distributed System [Diskette].  Beijng: O’Rellly. 

English Poetry Full-Text Databases [Magnetic tape].  1993.  Cambridge: Chadwyck. 

Starr, Cecie, and Taggart, Louis. 1998.  Interactive Concept in Biology 2.0 [CD-ROM].  

Belmont, CA: Wadsworth. 

 

  17.2 กรณอีา้งองิขอ้มลูเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงในสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ ซึง่รวบรวมขอ้มลู

จากหลาย ๆ แหล่ง ในการลงรายการใหเ้ขยีนบรรณานุกรมแบบบทความในหนงัสอืหรอื

บทความในวารสาร หรอืหนงัสอืพมิพ ์ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัประเภทของสิง่พมิพท์ีอ่า้งถงึ โดยระบุ

ประเภทของสื่ออเิลก็ทรอนิกสต่์อทา้ยชื่อเรือ่งของแฟ้มขอ้มลู หรอืชื่อเรือ่งของสื่อนัน้ ๆ ดงั

ตวัอยา่ง 

 

“Albatross.”  1992.  The Oxford English Dictionary [CD-ROM].  2nd ed.  Oxford: 

Oxford University Press. 

ชื่อผูร้บัผดิชอบหลกั.ปีทีจ่ดัทาํ.ช่ือเรือ่งของแฟ้มข้อมูล[ประเภทของ 

 สือ่อเิลก็ทรอนิกส]์. ครัง้ทีพ่มิพ/์เวอรช์ัน่(ถา้ม)ี. สถานทีผ่ลติ:  

     ชื่อสาํนกัพมิพผ์ูผ้ลติ. 
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Angler, Natalle.  1993, April 13.  “Chemists Learn Why Vegetables Are Good for You.”  

New York Times late ed.: C1.  New York Times Ondisc [CD-ROM].  1993, 

October.  Ann Arbour, MI: UMI. 

“Bronte, Emiley.”  1992.  Discovering Authors [CD-ROM].  Vers. 1.0.  Detroit: Gale. 

“Children’s Television Workshop.”  1994.  Encyclopedia of Associations [Magnetic 

tape].  Detroit: Gale. 

United States.   Department of State.  1993.  “Industrial Outlook for Petroleum and 

Natural Gas.”  National Trade Data Bank [CD-ROM].  United States: 

Department of Commerce, United States. 

 

  17.3 การเขยีนบรรณานุกรมบทคดัยอ่ในซดีรีอม (Abstract on CD-ROM) และ

บทคดัยอ่จากฐานขอ้มลูออนไลน์ (On-line abstract) มแีบบแผนการลงรายการเหมอืนกนั 

ต่างกนัตรงการระบุประเภทของสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ขยีนต่อจากชื่อเรือ่ง 

   ส่วนใหญ่บทคดัยอ่จะทําจากบทความในวารสาร และวทิยานิพนธ ์ ดงันัน้ 

ในทีน้ี่จะนําเสนอแบบแผนการลงรายการบทคดัยอ่ในวารสาร (แบบแผน ก) และบทคดัยอ่จาก

วทิยานิพนธ ์(แบบแผน ข) ดงัน้ี 

 

แบบแผน ก (บทคดัยอ่จากบทความในวารสาร) 

 

 

 

 

แบบแผน ข (บทคดัยอ่จากวทิยานิพนธ)์ 

 

 

 

 

ข้อสงัเกต 

   17.3.1 “บทคดัยอ่จาก” ในภาษาองักฤษใหใ้ชค้าํว่า Abstract from 

   17.3.2 ชื่อแหล่งขอ้มลูหรอืชื่อแฟ้มขอ้มลู และหมายเลขเอกสาร ไดแ้ปล

มาจากขอ้ความดงัน้ี “Source and retrieval number” 

ชื่อผูเ้ขยีนบทความ.ปีพมิพ.์”ชื่อบทความ.”[ประเภทของสือ่อเิลก็ทรอนิกส]์.  

    ช่ือวารสารปีทีห่รอืเล่มที,่ฉบบัที:่เลขหน้า.บทคดัย่อจาก:ชื่อแหล่งขอ้มลูหรอื 

  ชื่อแฟ้มขอ้มลู และหมายเลขเอกสาร 

ชื่อผูเ้ขยีนวทิยานิพนธ.์ปีพมิพ.์ช่ือวิทยานิพนธ์[ประเภทของสือ่อเิลก็ทรอนิกส]์. 

บทคดัย่อจาก: ชื่อแหล่งขอ้มลู หรอืชื่อแฟ้มขอ้มลู และหมายเลขเอกสาร 
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   17.3.3 เมือ่จบขอ้ความของบรรทดัสุดทา้ยในบทคดัยอ่ในซดีรีอม ไมต่อ้ง

ใส่เครือ่งหมายมหพัภาพ ( . ) 

 

 

 

ตวัอย่าง 

 

Bower, D.L.  1993.  Employee Assistance Programs Supervisory Referrals: 

Characteristics of Referring and Nonreferring Supervisors [CD-ROM].  

Abstract from: Proquest File: Dissertation Abstracts Item: 9315947 

“Guidelines for Family Television Viewing.”  [CD-ROM].  1990.  Television & Media 10, 

11: 5-20.  Urbana: ERIC Clearinghouse.  Abstract from: Silver Platter File: 

ERIC Item: EJ47352 

Meyer, A.S., and Bock, K.  1992.  “The Tip-of-the-Tongue Phenomenon: Blocking or 

Partial Activation?”  [CD-ROM].  Memory and Cognition 20, 11: 715-726.  

Abstract from: Silver Platter File: PsyLIT Item: 80-16351 

Shearson, L. K.  1992.  “Gay and Lesblan.”  [On-line].  Psychology Today 15, 7: 40-

45.  Abstract from : DIALOG File: Psyc INFO Item: 65-21789 

Stempel, Carl William.  1993.  Towards a Historical Sociology of Sport in the United 

States, 1825-1875 [On-line].  Abstract from: OCLC Epic File: Dissertation 

Abstracts Online Item: 8814357 

 

  17.4 กรณเีป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (Computer program) หรอืเป็น

ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ (Computer software) หรอืเป็นภาษาคอมพวิเตอร ์ (Computer 

programming language) ใหเ้ขยีนบรรณานุกรมเช่นเดยีวกบัหนงัสอื เพยีงแต่ระบุคาํ 3 คาํ

ขา้งตน้ต่อทา้ยจากชื่อเรือ่งดงักล่าว ตวัอยา่งเช่น 

 

ข้อสงัเกต: ชื่อเรือ่งของโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ และภาษาคอมพวิเตอร์

ไมต่อ้งขดีเสน้ใต ้

 

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

Personal Computer [Computer programming language].  Baltimore: Authors. 

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. 

 

  17.5 กรณเีป็นบทความจากวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic Journal) ที่

หอ้งสมดุบอกรบัมแีบบแผน และหลกัเกณฑก์ารลงรายการ ดงัน้ี 

 

แบบแผน 

 

 

ข้อสงัเกต 

   17.5.1 [วารสารออนไลน์] ในภาษาองักฤษใหใ้ชค้าํว่า [On-line serial] 

   17.5.2 “เขา้ถงึจาก” ในภาษาองักฤษใหใ้ชค้าํว่า “Available” ซึง่ขอ้มลูที่

ลงต่อมา คอื หมายเลขเอกสาร (Document number) หรอืเลขทะเบยีนของเอกสาร (Accession 

number) 

   17.5.3 เมือ่จบขอ้ความบรรทดัสุดทา้ยของรายการบรรณานุกรมแต่ละ

รายการไมต่อ้งใส่เครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) 

 

ตวัอย่าง 

 

Lindsay, Robert K. 1991. “Electronic Journals of Proposed Research.” [67 paragraphs].  

Digital Library Journal [On-line serial].  Available: Doc. No. 60 

 

  17.6 การเขยีนบรรณานุกรมขอ้มลูออนไลน์ทีส่บืคน้จากฐานขอ้มลูในเวบ็ไซต ์

(Web Site) ต่าง ๆ ของบรกิารเวลิดไ์วลดเ์วบ็ (World Wide Web) มแีบบแผนและหลกัเกณฑ์

การลงรายการ ดงัน้ี 

 

 

 

  ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัการลงรายการ 

ผูเ้ขยีนบทความ.ปีทีเ่ผยแพร่. ”ชื่อบทความ.”[จาํนวนย่อหน้า], 

 ช่ือวารสารออนไลน์[วารสารออนไลน์]. เขา้ถงึจาก:หมายเลขเอกสาร 

ชื่อผูเ้ขยีนบทความ.ปีทีเ่ผยแพร่.ช่ือเรือ่ง[ออนไลน์].เขา้ถงึจาก:  

ทีอ่ยู่ของแหล่งขอ้มลู 



 67 

   17.6.1 ปีทีเ่ผยแพร ่หมายถงึปีทีเ่ผยแพรข่อ้มลูของเรือ่งหน่ึง ๆ ถา้ไมม่ปีี

ทีเ่ผยแพรใ่หล้งรายการดว้ยวนั เดอืน ปีทีค่น้หาขอ้มลูเหล่านัน้ 

   17.6.2 [ออนไลน์] ในภาษาองักฤษ ใชค้าํว่า [On-line] 

   17.6.3 เขา้ถงึจาก ในภาษาองักฤษ ใชค้าํว่า Available 

   17.6.4 จบรายการบรรณานุกรมโดยไมต่อ้งใส่เครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) 

 

 

ตวัอย่าง 

 

โรคไข้สมองอกัเสบนิปาห์ไวรสัในประเทศมาเลเซีย [ออนไลน์].  17 มถุินายน 2543.  เขา้ถงึ

ไดจ้าก: http://203.157.41.5/nipa.html 

หอการคา้ไทย, มหาวทิยาลยั.  26 กรกฎาคม 2543.  ประวติัความเป็นมาของมหาวิทยาลยั

หอการค้าไทย [ออนไลน์].  เขา้ถงึไดจ้าก http://www.utcc.ac.th//history.html 

Introduction to Web Database [On-line].  1999.  Available: http://www.askscott.com/ 

 sec1.html 

Weiss, Scott.  2000.  Information Retrieval Project [On-line].  Available:  

 http://www.cs.jhu.edu/~weiss/projects.html 

 

  17.7 การเขยีนบรรณานุกรมขอ้มลูออนไลน์ทีไ่ดจ้ากจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

(Electronic mail, E-mail) มแีบบแผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

 

Day, Martha (MDAY@sage.uvm.edu).  1995, July 30.  Review of Film—Bad Lieutenant.  

E-mail to Xia Li (Xli@moose.uvm.edu)  

ชื่อผูส้ง่.(ทีอ่ยู่ของผูส้ง่บนเครอืขา่ย).วนั เดอืน ปี.หวัขอ้เรื่องจดหมาย.สง่ถงึ 

 ชื่อผูร้บัจดหมาย(ทีอ่ยู่ของผูร้บับนเครอืขา่ย) 

Sender(Sender’s E-mail address).Year, Month day.Subject of Message. 

E-mail to recipient  (Recipient’s E-mail address) 
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Kunny, Terry (terry.kuny@xist.com).  2000, April 5.  Digital Libraries Research.  E-mail 

to Debriska Shaky (dashaky@LINUX.COWLAND.Com) 

 

  17.8 การเขยีนบรรณานุกรมขอ้มลูออนไลน์ทีไ่ดจ้ากบรกิารจดหมายข่าว 

จดหมายเวยีน (E-mail Discussion Group หรอื Discussion List Message) มแีบบแผนและ

หลกัเกณฑก์ารลงรายการ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสงัเกต: Author ในทีน้ี่หมายถงึ Login name หรอื User Id ของผูใ้ชใ้หเ้ขยีนดว้ยตวัอกัษร

ตวัใหญ่ทุกตวั 

 

ตวัอย่าง 

 

Discussions on All Forms of Cinema [On-line].  1995, August 1.  Available E-mail: 

LISTSERV@American.edu/Get cinema-1 log 9504A [1995, August 1]. 

PRECOME.  1995, April 1.  “Top Ten Ruler of Film Criticism.”  Discussion on All 

Forms of Cinema [On-line].  Available E-mail: CINEMA-L@american.edu 

[1995, April 1]. 

 

การใช้คาํย่อ 

 

 คาํยอ่ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในการเขยีนบรรณานุกรม มดีงัน้ี 

 

คาํย่อ คาํเตม็ ความหมาย หมายเหต ุ

b&w black and white ดาํและขาว ภาษาไทยใช ้ขาวดาํ 

ch. chapter มาตรา ใชก้บัพระราชบญัญตั ิ

Author.Year,Month day. ”Subject of message.”Discussion List[Type of 

medium]. Available E-mail: DISSCUSSION@e-mail address [Access date]. 

Author.Year,Month day. ”Subject of message.”Discussion List[Type of 

medium]. Available E-mail: LISTSERV@e-mail address/Get [Access date]. 
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   กฎหมาย ฯลฯ 

comp. compiler ผูร้วบรวม พหพูจน์ใช ้comps. 

col. color ส ี พหพูจน์ใช ้cols. 

ed. editor, บรรณาธกิาร, พหพูจน์ใช ้eds. 

 edited by ผูจ้ดัพมิพ,์ จดัพมิพโ์ดย 

enl. ed. enlarged edition ฉบบัพมิพใ์หม ่มกีารเพิม่เตมิ 

rev. ed. revised edition ฉบบัพมิพใ์หม ่มกีารแกไ้ข 

คาํย่อ คาํเตม็ ความหมาย หมายเหตุ 

2nd ed. second edition พมิพค์รัง้ที ่2 

3rd ed. third edition พมิพค์รัง้ที ่3 

et al. et all และคนอื่น ๆ (and others) 

fr. frame กรอบภาพ พหพูจน์ใช ้frs. 

i.p.s. inches per second น้ิวต่อวนิาท ี ความเรว็ของเทปบนัทกึเสยีง 

illus. illustrator ผูว้าดภาพประกอบ 

 illustrated by ภาพประกอบโดย 

min. minutes นาท ี แสดงความยาวของ 

   ภาพยนตร ์

MS. manuscript ตน้ฉบบัตวัเขยีน พหพูจน์ใช ้MSS. 

Jr. Junior คาํทีร่ะบุว่าเป็นบุคคลทีม่ชีื่อ 

  สกุลเดยีวกนัแต่เป็นคนรุน่หลงั 

  เช่น ลกู หลาน เป็นตน้ 

n.d. no date ไมป่รากฏปีพมิพ ์ ภาษาไทยใช ้ม.ป.ป. 

n.p. no place ไมป่รากฏสถานทีพ่มิพ ์ ภาษาไทยใช ้ม.ป.ท. 

  และสาํนกัพมิพ ์

no. number ฉบบัที ่

p. page หน้า (หลายหน้า) พหพูจน์ใช ้pp. 

r.p.m. revolution รอบต่อนาท ี หมายถงึความเรว็ของแผ่น 

 per minute  เสยีงทีห่มุนไป 

tr. translator ผูแ้ปล พหพูจน์ใช ้trs. 

 translated by แปลโดย 

vol. volume เล่มที ่(เช่น vol. 4) 

vols. volumes จาํนวนเล่ม (เช่น 4 vols.) 
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 1. ตามระบบนาม-ปี 

 2. ตามระบบหมายเลข 

 ดงัมรีายละเอยีดต่อไปน้ี 

 

 

 การจดัเรียงและการพิมพบ์รรณานุกรมตามระบบนาม-ปี 

 การจดัเรยีงและการพมิพบ์รรณานุกรมตามระบบนาม-ปี มหีลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 1. ใหพ้มิพค์าํว่า “บรรณานุกรม” หรอื “Bibliography” ไวก้ลางหน้ากระดาษห่าง

จากขอบกระดาษดา้นบนลงมา 2 น้ิว (ในระดบัเดยีวกบัการขึน้ตน้บทใหม)่ 
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ปรากฏนามผูแ้ต่ง) 
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A – Z ตามแบบพจนานุกรม Webster’s New World College Dictionary 
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เฉพาะรายการแรก รายการต่อ ๆ ไปของผูแ้ต่งคนเดยีวกนัใหข้ดีเสน้เท่ากบั 8 ช่วงตวัอกัษร 

หรอืประมาณ 1 น้ิว ตามดว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) แทนชื่อผูแ้ต่ง 

 6. บรรณานุกรมภาษาต่างประเทศทีไ่มป่รากฏชื่อผูแ้ต่ง ใหจ้ดัเรยีงตามชื่อเรือ่ง 

หากขึน้ต้นดว้ยคาํนําหน้านาม (A, An, The) ไมต่อ้งนํามาจดัเรยีง ใหเ้รยีงลาํดบัอกัษรตวัแรก

ของคาํถดัไป 
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บทท่ี  6 

การพิมพวิ์ทยานิพนธ ์

 

 1. ตัวพิมพ์ ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรเป็นสดีํา คมชดัและใช้ตัวพิมพ์แบบเดียวกัน

ตลอดทัง้เล่ม ในการพมิพเ์น้ือหาควรใชต้วัอกัษรแบบ Browallia New ขนาด 16 

 2. กระดาษท่ีใช้พิมพ ์ใหใ้ชก้ระดาษขาวไม่มบีรรทดั ขนาดมาตรฐาน A4 หนาไม่

ตํ่ากว่า 70 แกรม ใชเ้พยีงหน้าเดยีว 

 3.   รปูแบบการพิมพ ์ ใหพ้มิพต์ามรปูแบบทีบ่ณัฑติวทิยาลยักําหนด 

  ขอ้ควรระวงัในการพมิพ ์

  ถา้พมิพค์ําสุดทา้ยไม่จบในบรรทดันัน้ๆ ใหย้กคํานัน้ไปพมิพใ์นบรรทดัต่อไปทัง้

คํา ไม่ควรตัดส่วนท้ายของคําไปพิมพ์ในบรรทัดใหม่ เช่น  หอการค้าไทย ไม่ให้แยกเป็น 

หอการคา้-ไทย เป็นตน้  

 3. การเว้นท่ีว่างริมขอบกระดาษ หวักระดาษใหเ้วน้ไว ้1½ น้ิว ยกเวน้หน้าทีข่ ึน้

บทใหมข่องแต่ละบทใหเ้วน้ 2 น้ิว ขอบซา้ยมอืเวน้ 1½ น้ิว ขอบขวามอืเวน้ 1 น้ิว ขอบล่างเวน้ 1 

น้ิว (ดงัตวัอยา่งหน้าถดัไป) 
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ตวัอยา่งการเวน้ขอบกระดาษ 

 
 

 (สาํหรบัหน้าขึน้ตน้บทใหม่)  2 น้ิว  1½ น้ิว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1½ น้ิว                  1 น้ิว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 น้ิว 
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 4. การลาํดบัหน้า ในส่วนนํา ถ้าเป็นวทิยานิพนธ์ภาษาไทยให้ใช้ตวัอกัษรเรยีง

ตามลําดบัพยญัชนะในภาษาไทย (เริม่พมิพต์วั ง ที่หน้าบทคดัย่อภาษาไทย) ส่วนวทิยานิพนธ์

ภาษาองักฤษให้ใช้เลขโรมนัตวัเล็ก คอื i, ii, iii,…(เริม่พมิพ์เลข iv ที่หน้าบทคดัย่อภาษาไทย) 

เวน้แต่ในหน้าปกใน (ทัง้ภาษาไทยและภาษองักฤษ) หน้าอนุมตั ิหน้าแรกของสารบญั ไมต่้องให้

ตวัอกัษรหรอืใชเ้ลขโรมนักํากบั แต่ใหน้บัจาํนวนหน้ารวมไปดว้ย ต่อจากนัน้ใหล้าํดบัหน้าโดยใช้

หมายเลข 2, 3, 4, ... 

  หน้าแรกของทุกบทในส่วนเน้ือหา หน้าแรกของบรรณานุกรมและหน้าแรกของ

ภาคผนวกไมต่อ้งใชเ้ลขหน้ากํากบั แต่ใหน้บัจาํนวนหน้ารวมไปดว้ย 

  การพมิพ์หมายเลขหน้า ให้พมิพ์ที่มุมขวา ด้านบนของแต่ละหน้าโดยห่างจาก

ขอบกระดาษส่วนบนและดา้นขวา ดา้นละประมาณ 1 น้ิว 

 5. การแบ่งบทและหวัข้อในบท 

  5.1 บท (Chapter) เมือ่เริม่บทใหมจ่ะต้องขึน้หน้าใหม่เสมอและมเีลขประจาํบท

โดยใช้เลขไทยหรอืเลขอารบคิก็ไดใ้นวทิยานิพนธ์ภาษาไทย และเลขโรมนัใหญ่ในวทิยานิพนธ์

ภาษาองักฤษ ใหพ้มิพค์ําว่า “บทที”่ ไวต้รงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วนชื่อบทกพ็มิพ์

ไว้กลางหน้ากระดาษเช่นกัน ชื่อบทความที่ยาวเกิน 1 บรรทดั ให้แบ่งเป็น 2-3 บรรทดั ตาม

ความเหมาะสม โดยพมิพเ์รยีงลงมาเป็นลกัษณะสามเหลีย่มกลบัหวั และไมต่้องขดีเสน้ใต ้อาจใช้

ตวัเขม้และขนาดของตวัอกัษรโตกว่าปกตเิลก็น้อยกไ็ด ้

  5.2 หัวข้อสําคัญ หวัข้อสําคัญในแต่ละบทหมายถึงหัวข้อซึ่งไม่ใช่ชื่อเรื่อง

ประจาํบท อาจให้อยู่กลางหน้ากระดาษหรอืชดิรมิขอบกระดาษด้านซ้าย ใหพ้มิพ์ด้วยตวัอกัษร

ตวัเขม้หรอืขดีเสน้ใต ้โดยพมิพห์่างจากบรรทดับนและบรรทดัล่าง 1 บรรทดั 

   สําหรบัวทิยานิพนธ์ภาษาองักฤษ อกัษรตวัแรกของคําแรกและของทุก ๆ 

คําในหัวข้อสําคัญ ต้องพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอ เว้นแต่ บุพบท (preposition) สนัธาน 

(conjunction) และคํานําหน้านาม (article) ไม่ต้องพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่ เว้นแต่ บุพบท 

สนัธาน และคาํนําหน้านาม ดงักล่าวเป็นคาํแรกของหวัขอ้นัน้ 

   การขึ้นหัวข้อใหม่ ถ้ามีที่ว่างสําหรบัพิมพ์ข้อความต่อไปได้ไม่เกินหน่ึง

บรรทดั ใหข้ึน้หวัขอ้ใหมใ่นหน้าถดัไป 

  5.3 หวัข้อย่อย กรณีมหีวัขอ้ย่อยใหพ้มิพห์วัขอ้ย่อยไวท้ีย่อ่หน้าโดยเวน้ระยะ 8 

ช่วงตวัอกัษร และเริม่พมิพท์ีช่่วงตวัอกัษรที ่9 หรอืเวน้เขา้มาประมาณ 1 น้ิว ใหข้ดีเสน้ใตห้วัขอ้

ยอ่ยทุกหวัขอ้ และไมต่้องเวน้ระยะห่างจากบรรทดับนและบรรทดัล่าง การพมิพห์วัขอ้ยอ่ยอาจใช้

ตวัอกัษรกํากบัสลบักบัตวัเลข หรอืตวัเลขอยา่งเดยีว ดงัตวัอยา่ง 
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แบบ  ก. ตวัอกัษรกํากบัสลบักบัตวัเลข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............ 

ก.ภายในประเทศ........................................................................................... 

............................................................................................................................. ............ 

 1. ดา้นการผลติ........................................................................................ 

  ก) แรงงาน........................................................................................ 

  1. แรงงานฝีมอื.......................................................................... 

  2. แรงงานไรฝี้มอื....................................................................... 

 2. ดา้นการบรโิภค.................................................................................... 

  ก) กลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นองคก์รธุรกจิ.................................................... 

  ข) กลุ่มผูบ้รโิภคทัว่ไป....................................................................... 

ข.ระหว่างประเทศ.......................................................................................... 

............................................................................................................................. ............ 

 

Thailand Economic 

 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

a. Domestic Economic………………………………………………………….. 

  1. Production……………………………………………………………….... 

   a) Labour…………………………………………………………….….. 

    1. Skilled Labour………………………………………………….. 

    2. Unskilled Labour……………………………………………….. 

  2. Consumption……………………………………………………………... 

   a) Business Consumer………………………………………………... 

   b) Consumer……………………………………………………………. 

b. International Economic……………………………………………………..... 

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

เวน้ 1 บรรทดั 

เวน้ 1 บรรทดั 

เวน้ 1 บรรทดั 

เวน้ 1 บรรทดั 
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แบบ  ข. ตวัเลขกํากบัอยา่งเดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

............................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

  1.ภายในประเทศ.......................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 1.1 ดา้นการผลติ.................................................................................... 

  1.1.1 แรงงาน................................................................................ 

   1.1.1.1 แรงงานฝีมอื........................................................... 

   1.1.1.2 แรงงานไรฝี้มอื....................................................... 

 1.2 ดา้นการบรโิภค................................................................................ 

  1.2.1 กลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นองคก์รธุรกจิ............................................. 

  1.2.2 กลุ่มผูบ้รโิภคทัว่ไป............................................................... 

 2.ระหว่างประเทศ......................................................................................... 

............................................................................................................................. ............ 

 

Thailand Economic 

 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 1. Domestic Economic……………………………………………………….. 

  1.1 Production…………………………………………………………….... 

   1.1.1 Labour…………………………………………………….….. 

    1.1.1.1 Skilled Labour…………………………………….. 

    1.1.1.2 Unskilled Labour………………………………….. 

  1.2 Consumption………………………………………………………….. 

   1.2.1 Business Consumer………………………………………... 

   1.2.2 Consumer……………………………………………………. 

 2. International Economic…………………………………………………..... 

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

เวน้ 1 บรรทดั 

เวน้ 1 บรรทดั 

เวน้ 1 บรรทดั 

เวน้ 1 บรรทดั 
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ตวัอยา่งการเวน้ระยะหวัขอ้ในแต่ละบท (แบบที ่1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 

ช่ือบท 

 

 หวัขอ้สาํคญั 

 

 ขอ้ความ ........................................................................................... 

 ......................................................................................................................  

 ...................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 

   หวัขอ้ยอ่ย .................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 

   หวัขอ้ยอ่ย .................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 
 

 หวัขอ้สาํคญั 

 

   ขอ้ความ ...................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 

   1. หวัขอ้ยอ่ย ............................................................................. 

 ...................................................................................................................... 

   2. หวัขอ้ยอ่ย ............................................................................. 

 ...................................................................................................................... 
 

เวน้หา่งจากขอบกระดาษดา้นบน 2 น้ิว 

ใชต้วัอกัษรเขม้และ

โตกว่าปกตไิดเ้ลก็น้อย 

เวน้ 1 บรรทดั 

เวน้ 1 บรรทดั 

เวน้ 1 บรรทดั 

เวน้ 1 บรรทดั 

เวน้ 1 นิ้ว 

เวน้ 1 นิ้ว 

เวน้ 1½ นิ้ว 
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ตวัอยา่งการเวน้ระยะหวัขอ้ในแต่ละบท (แบบที ่2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 

ช่ือบท 

 

 ขอ้ความ ........................................................................................... 

 ......................................................................................................................  

 ...................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 
 

หวัข้อสาํคญั 

 

 ขอ้ความ ........................................................................................... 

 ......................................................................................................................  

 ...................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 
 

 หวัขอ้รอง 

 

   ขอ้ความ ...................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 

   1. หวัขอ้ยอ่ย ............................................................................. 

 ...................................................................................................................... 

   2. หวัขอ้ยอ่ย ............................................................................. 

 ...................................................................................................................... 

   3. หวัขอ้ยอ่ย ............................................................................. 

 ...................................................................................................................... 
 

เวน้หา่งจากขอบกระดาษดา้นบน 2 น้ิว 

ใชต้วัอกัษรเขม้และ

โตกว่าปกตไิดเ้ลก็น้อย 

เวน้ 1 บรรทดั 

เวน้ 1 บรรทดั 

เวน้ 1 บรรทดั 

เวน้ 1 นิ้ว 

เวน้ 1 นิ้ว 
เวน้ 1½ นิ้ว 

เวน้ 1 บรรทดั 

เวน้ 1 บรรทดั 
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 6. ตาราง รปูภาพ แผนท่ี แผนภมิู กราฟ 

  ตารางประกอบดว้ยลาํดบัทีข่องตาราง ชื่อตาราง ส่วนขอ้ความและทีม่าของ

ตาราง โดยปกตใิหพ้มิพอ์ยูใ่นหน้าเดยีวกนัทัง้หมด 

  กรณทีีต่ารางนัน้มคีวามยาวมาก ไมส่ามารถพมิพใ์หส้ิน้สุดในหน้าเดยีวได ้ กใ็ห้

พมิพส์่วนทีเ่หลอืในหน้าถดัไป แต่ทัง้น้ีจะตอ้งพมิพล์ําดบัทีแ่ละชื่อของตาราง และมสี่วนของ

ขอ้ความในตารางรวมอยูด่ว้ยในแต่ละหน้าอยา่งน้อย 2 บรรทดั ในกรณทีีส่่วนบนของตาราง

ขอ้ความของตารางนัน้สิน้สุดลงและจาํเป็นจะตอ้งอา้งถงึทีม่าของตารางในหน้าถดัไป จะตอ้งยก

ขอ้ความบางส่วนของตารางไปรวมไวใ้นหน้าใหมอ่ยา่งน้อย 2 บรรทดั โดยยอมปล่อยใหม้ทีีว่่าง

ในตารางหน้าเดมิ 

 ขนาดของตารางไมค่วรเกนิกรอบหน้าของวทิยานิพนธ ์ถา้ตารางมขีนาดใหญ่ควรใช้

เครือ่งถ่ายยอ่ส่วนหรอืวธิอีื่นๆตามความเหมาะสมใหต้ารางเลก็ลง แต่ตอ้งชดัเจนพออ่านไดง้า่ย 

สาํหรบัตารางทีก่วา้งเกนิกว่าความกวา้งของหน้าวทิยานิพนธ ์ กอ็าจจะจดัใหส้่วนบนของตาราง

นัน้หนัเขา้มาขอบซา้ยของหน้า 

 

ตวัอยา่งตารางทีค่ดัลอกมาและตอ้งการอา้งองิบอกแหล่งทีม่า 

ตารางที ่ 2 เปรยีบเทยีบการเดนิทางของคนไทยกบัชาวต่างประเทศ 

ปี พ.ศ. การเดินทางของคนไทยไปต่างประเทศ การเดินทางของคนต่างประเทศมาไทย 

 จาํนวน 

(ล้านคน) 

ค่าใช้จ่าย 

(ล้านบาท) 

อตัราเพ่ิม 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ล้านคน) 

ค่าใช้จ่าย 

(ล้านบาท) 

อตัราเพ่ิม 

(ร้อยละ) 

2535 1.28 40,556 25.65 5.14 123,135 23.13 

2536 1.54 53,315 31.46 5.76 127,802 3.79 

2537 1.68 73,234 37.36 6.17 145,211 13.62 

ทีม่า:  การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย (2536: 7) 

หมายเหต:ุ ผูเ้ขยีนอาจใชว้ธิอีา้งองิไวใ้นสว่นเน้ือหาก่อนนําเสนอตารางกไ็ด ้

 

Table  4 Thaisarn Internet Service’s Pricing 

Service Price/month Service Description 

A (Text only)  $  12a 20 hours/month (email, usenet only) 

B (Full Internet)   20 30 hours/month (email, internet) 

U (UUCP links to NGOs)   160 30 hours/month 

D (an extra 200) (Kbdisk storage option)   4  

T (an extra 10 hour session option)   4  
*n  =  Exchange rate 1 USD = Bt 25 
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Note:  As of August 1998, the exchange rate is Bt 40 = 1 USD 

Source:  Thaweesak Konantakol, Trin Tantsetthi, and Morragot Kulatumyotin.  1994.  Thaisarn:  The Internet of Thailand. 

Available://http:www.nectec.or.th/bureaux/nectec/ThaiSam.book/index.htm 

ตวัอยา่งรปูภาพ – Figure 
   รปูที ่ 1  แสดงสดัส่วนจาํนวนครัง้ของการใหบ้รกิารขา่วสารแบบต่าง ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ทีม่า:  ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ(2537: 29)   

 

ขอ้สงัเกต: กรณเีป็นรปูภาพ แผนภมู ิ กราฟ แผนที ่ ใหเ้ขยีนลําดบัทีแ่ละชื่อรปูภาพ ฯลฯ ไว้

ส่วนทา้ยต่อจากรปูภาพ ฯลฯ ทีนํ่าเสนอดงัตวัอยา่ง 

 

ตวัอยา่งตารางทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มลูโดยตรง 

 

ตารางที ่3 จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามประเภทงานทีร่บัผดิชอบ 

ประเภทของงาน จาํนวน ร้อยละ 

งานบรหิาร 

งานเทคนิค 

งานบรกิาร 

รบัผดิชอบงานทุกประเภท 

อื่น ๆ 

 26 

 102 

 120 

 21 

 12 

 9.25 

 36.30 

 42.71 

 7.47 

 4.27 

รวม  281  100.00 
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 7. ภาคผนวก 

  หน้าแรกของภาคผนวกใหพ้มิพค์าํว่า ภาคผนวก อยูก่ลางหน้ากระดาษ และใน

กรณทีีม่หีลายภาคผนวก ใหแ้บ่งส่วนภาคผนวกออกเป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก 

ค (หรอื APPENDIX I, APPENDIX II, APPENDIX III) โดยแต่ละภาคผนวกใหข้ึน้หน้าใหม ่เช่น  

ภาคผนวก ก พมิพไ์วเ้ฉพาะหน้าบนสุดห่างจากขอบบน 2 น้ิว บรรทดัต่อมาพมิพช์ื่อภาคผนวก 

ถา้ชื่อยาวเกนิ 1 บรรทดั ใหพ้มิพเ์ช่นเดยีวกบัชื่อบท 

 8. การพิมพช่ื์อวิทยาศาสตรแ์ละภาษาต่างประเทศด้วยภาษาไทย 

  การพมิพช์ื่อวทิยาศาสตรข์องจลุชพี พชื สตัว ์ ใหใ้ชต้ามประมวลนามศาสตร์

สากล (International Code of Nomemclature) คอื ทาํใหเ้ด่นชดัแตกต่างจากอกัษรหรอื

ขอ้ความอื่น ๆ โดยขดีเสน้ใต ้ หรอืพมิพด์ว้ยตวัเอน ชื่อวทิยาศาสตรเ์ป็นไปตาม binomial 

system คอื ประกอบดว้ย 2 คาํ คาํแรกเป็นชื่อ Genus ขึน้ตน้ดว้ยตวัอกัษรตวัใหญ่ คาํหลงัเป็น 

Specific epithet เขยีนห่างจากคําแรกเลก็น้อย และขึน้ตน้ดว้ยอกัษรตวัเลก็ ทา้ยชื่อเฉพาะทาง

วทิยาศาสตรม์กัมชีื่อของบุคคลแรกทีก่ําหนดชื่อและคาํบรรยายของสิง่มชีวีตินัน้กํากบัอยูด่ว้ย 

ชื่อของบุคคลมกัจะใชเ้ฉพาะชื่อสกุลเท่านัน้ ถา้เป็นชื่อผูท้ีม่ชี ื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กัแพรห่ลายแลว้

จะใชช้ื่อยอ่ เช่น Linnaeus ยอ่เป็น Linn. หรอื L. ในบางครัง้มผีูก้ําหนดชื่อถงึ 2 คน กใ็หใ้ส่ทัง้ 2

ชื่อ ดงัตวัอยา่ง 

  ก. จลุชพี  เช่น Escherichia coli 

      Bacillus subtilis 

      Azospirillum brasilense 

  ข. พชื  เช่น Oryza sative L. (ขา้ว) 

      Zea mays L. (ขา้วโพด) 

      Aglaia odorata lour (ประยงค)์ 

  ค. สตัว ์  เช่น Crassostrea commercialis Iredale & Roughly 

       (หอยนางรมปากจบี) 

      Spiella inermis Ferussac & d’Orbigny 

       (ปลาหมกึกระดองก้นไหม)้ 

 

  สาํหรบัคําทีเ่ป็นชื่อเฉพาะในภาษาต่างประเทศ ใชเ้ขยีนทบัศพัทเ์ป็นภาษาไทย 

โดยไมต่อ้งวงเลบ็ภาษาต่างประเทศนัน้ ๆ ส่วนคําศพัทภ์าษาองักฤษทีไ่ดม้กีารบญัญตัศิพัทไ์ว้

แลว้โดยราชบณัฑติยสถานกใ็หใ้ชต้ามนัน้ 

  การพมิพภ์าษาต่างประเทศโดยใชต้วัอกัษรภาษาไทยไมนิ่ยมใส่รปูวรรณยกุต์

กํากบัเสยีงสงูตํ่า เช่น 

    technology  เป็น เทคโนโลย ี
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    hypergraph  เป็น ไฮเพอรก์ราฟ 

  คาํทีเ่ป็นหพพูจน์ไมเ่ตมิ “ส” หรอื “ส”์ ในภาษาไทย เช่น 

    integrals  เป็น อนิทกิรลั 

    semigroups  เป็น เซมกิรุป๊ 

    games  เป็น เกม 

   ยกเวน้คาํนามทีใ่ชเ้ป็นชื่อเฉพาะ เช่น 

    SEAGAMES  เป็น ซเีกมส ์

    THAI AIRWAYS เป็น ไทยแอรเ์วยส ์

    NEW YORK TIMES เป็น นิวยอรก์ ไทมส ์
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ค้นคว้าและเขียนรายงาน.  กรงุเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 .  บณัฑติวทิยาลยั.  ม.ป.ป.  การทาํวิจยันิพนธ ์[แผ่นดสิก]์.  กรงุเทพมหานคร: 

บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

บุญธรรม  กจิปรดีาบรสิุทธิ.์  2540.  คู่มือการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั และ
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ภาคผนวก 

ตวัอยา่งส่วนต่าง ๆ ของวทิยานิพนธ ์

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 

ตวัอย่างส่วนต่าง ๆ ของวิทยานิพนธภ์าษาไทย 
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(ตวัอย่างปกนอก) 
 

 

 
การศึกษาการปรบัตวัของภาคเกษตรกรรมไทยต่อการค้าเสรี 

ศึกษาเฉพาะกรณีการส่งออกเน้ือววั 

 

 

 

  
 

 

 

ธนุตร ์ เอ่ียมอร่าม 

 

 

 

  
 

 

 

 

วิทยานิพนธน้ี์เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

พ.ศ. (ปี พ.ศ. ท่ีจบการศึกษา) 

 

 

 

 

แบบอกัษร BrowalliaUPC ขนาด 18 

ตวัหนา (Bold) 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบนลงมา 

2 น้ิว 

กรณีชือ่เรื่องยาวเกนิ 1 บรรทดั ให้

พมิพช์ือ่เรื่องในลกัษณะเหมอืน

สามเหลีย่มหวักลบั 

ชอ่งวา่งระหวา่งหมายเลข 

1 และ 2 ควรเท่ากนั 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 

1 น้ิว 
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(ตวัอย่างใบรองปก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(กระดาษเปล่า 1 แผ่น) 
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(ตวัอย่างหน้าปกในภาษาไทย) 
 

 

 
การศึกษาการปรบัตวัของภาคเกษตรกรรมไทยต่อการค้าเสรี 

ศึกษาเฉพาะกรณีการส่งออกเน้ือววั 

 

 

 

  
 

 

 

ธนุตร ์ เอ่ียมอร่าม 

 

 

 

  
 

 

 

 

วิทยานิพนธน้ี์เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

พ.ศ. 2536 

© ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

 
 

แบบอกัษร BrowalliaUPC ขนาด 18 

ตวัหนา (Bold) 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบนลงมา 

2 น้ิว 

กรณีชือ่เรื่องยาวเกนิ 1 บรรทดั ให้

พมิพช์ือ่เรือ่งในลกัษณะเหมอืน

สามเหลีย่มหวักลบั 

ชอ่งวา่งระหวา่งหมายเลข 

1 และ 2 ควรเท่ากนั 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 

1 น้ิว 
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(ตวัอย่างหน้าอนุมตั)ิ 

 

 

 
 

ใบรบัรองวิทยานิพนธ ์

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

ใส่ชือ่ปรญิญา 

ปริญญา 
ใส่ชือ่สาขาวชิา 

สาขาวิชา 

เรือ่ง ใส่ชือ่เรือ่ง 

 
     ใส่ชือ่นกัศกึษา           ใส่ชือ่ปีทีส่าํเรจ็ 

    ช่ือนักศึกษา     ปีท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

 

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย อนุมตัใิหน้บัวทิยานิพนธฉ์บบัน้ีเป็นสว่นหน่ึงของ

การศกึษาตามหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ 

 

   ..................................คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
   (ใส่ชือ่คณบด)ี 

 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

   ..................................ประธานกรรมการ 
   (ใส่ชือ่ประธานกรรมการ) 

   ..................................อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั 
   (ใส่ชือ่อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั) 

   ..................................อาจารยท์ีป่รกึษาร่วม (ถา้ม)ี 
   (ใส่ชือ่อาจารยท์ีป่รกึษาร่วม) 

 

   ..................................กรรมการ 
   (ใส่ชือ่กรรมการ) 

   ..................................กรรมการ 
   (ใส่ชือ่กรรมการ) 

   ..................................กรรมการ (ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา) 
   (ใส่ชือ่กรรมการ) 

 

กรณีชือ่เรื่องยาวเกนิ 1 บรรทดั ใหพ้มิพช์ือ่เรื่องใน

ลกัษณะเหมอืนสามเหลีย่มหวักลบั 

แบบอกัษร BrowalliaUPC ขนาด 18 ตวัหนา (Bold) 

สาํหรบัพมิพ ์“ใบรบัรองวทิยานิพนธบ์ณัฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย” ส่วนเนื้อหาและหวัขอ้อื่น ๆ 

ใชต้วัอกัษรขนาด 16 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบนลงมา 

2 น้ิว 
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(ตวัอย่างหน้าอนุมตั)ิ 

 

 

 

ใบรบัรองวิทยานิพนธ ์

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 

ช่ือปริญญา 

 

ธรุกิจระหว่างประเทศ 

สาขาวิชา 

 

เรือ่ง  การศึกษาการปรบัตวัของภาคเกษตรกรรมต่อการค้าเสรี 

ศึกษาเฉพาะกรณีการส่งออกเน้ือววั 

 

 ธนุตร ์ เอ่ียมอรา่ม     2536 

      ช่ือนักศึกษา       ปีท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

 

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย อนุมตัใิหน้บัวทิยานิพนธฉ์บบัน้ีเป็นสว่นหน่ึงของ

การศกึษาตามหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ 

 

   ..................................คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
   (       ) 

 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

   ..................................ประธานกรรมการ 
   (       ) 

   ..................................อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั 
   (       ) 

   ..................................อาจารยท์ีป่รกึษาร่วม (ถา้ม)ี 
   (       ) 

   ..................................กรรมการ 
   (       ) 
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และหวัขอ้อื่น ๆ ใชต้วัอกัษรขนาด 16 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบนลงมา 

2 น้ิว 



 96 

(ตวัอย่างหน้าบทคดัย่อ) 

 

 

 

หวัขอ้วทิยานิพนธ ์ .......................................................................................................... 

   .......................................................................................................... 

ชื่อนกัศกึษา  .......................................................................................................... 

ปรญิญา   ........................................... 

สาขาวชิา  ........................................... 

อาจารยท์ีป่รกึษา ........................................... 

ปีทีส่าํเรจ็การศกึษา ........................................... 

 

บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัเรือ่ง การศกึษาการปรบัตวัของภาคเกษตรกรรมไทยต่อการคา้เสร ี ศกึษา

เฉพาะกรณกีารส่งออกเน้ือววั เป็นการศกึษาเพื่อทราบถงึโอกาสในการส่งออกของสนิคา้ภาค

เกษตรกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออกเน้ือววั อนัเน่ืองมาจากการเปิดเสรี

ทางการคา้ตามขอ้ตกลงทัว่ไปว่าดว้ยภาษศุีลกากรและการคา้ ซึง่ผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็ขอ้มลู

ในช่วงปีพุทธศกัราช 2529-2536 โดยเกบ็ขอ้มลูจากเอกสารทางราชการทัง้ในและนอกประเทศ 

และนําเสนอโดยการพรรณนา (Descriptive) 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์คอื 
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ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 

1 นิ้ว 



 97 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 วทิยานิพนธเ์รือ่งน้ี สาํเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร. อําพน  กติตอิําพน อาจารยท์ี่

ปรกึษาวทิยานิพนธ ์และรองศาสตราจารย ์ดร. สายสวรรค ์ วฒันพานิช อาจารยท์ีป่รกึษารว่มที่

ไดใ้หค้วามกรณุาแนะนํา ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนใหก้ําลงัใจในการทําวทิยานิพนธ ์

รวมทัง้อาจารยไ์ชยยศ  ไชยมัน่คง เลขาธกิารสํานกังานส่งเสรมิพาณชิยน์าว ี ทีก่รณุารบัเป็น

ประธานกรรมการ.................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

 ขอขอบคุณ คุณพ่อ-คุณแมแ่ละครอบครวัของขา้พเจา้ทีไ่ดใ้หก้ําลงัใจเสมอมาตลอด

ระยะเวลาการทาํวทิยานิพนธ ์ และขอขอบคุณเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยั ทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื

ตลอดเวลาทีไ่ดศ้กึษาอยู ่ และพี ่ ๆ เพื่อนนกัศกึษาปรญิญาโททุกท่าน ทีไ่ดใ้หก้ําลงัใจและความ

ช่วยเหลอืมาโดยตลอด 
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