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บทที ่1 

บทนํา 

ส่วนประกอบของวทิยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 
 1.  ส่วนประกอบตอนตน้(Preliminary Section) 
 2.  ส่วนเน้ือความ ( Text Section or Body of Text) 
 3.  ส่วนอา้งอิงหรือส่วนประกอบตอนทา้ย(References Section or Back Matter) 

 1. ส่วนประกอบตอนต้น(Preliminary Section) ส่วนน้ีรวมตั้งแต่ปกหนา้ไปจนถึงหนา้ทา้ยสุดก่อนส่วน
เน้ือความ โดยมีส่วนประกอบต่อไปน้ี 
                      1.1  ปกนอก เป็นปกกระดาษแขง็หุม้ดว้ยกระดาษแลก็ซีลสีเขียวเขม้ พิมพข์อ้ความบนปกดว้ยอกัษรสี
ทอง   บณัฑิตวิทยาลยัจะดาํเนินการเยบ็เล่มและทาํปกนอกใหภ้ายหลงัวิทยานิพนธ์ไดรั้บอนุมติัแลว้ 

                      1.2  ปกใน (TITLE PAGE) หมายถึง หนา้ท่ีระบุช่ือวิทยานิพนธ์  ช่ือ-นามสกลุของผูเ้ขียนวทิยานิพนธ์ 
พร้อมคาํนาํหนา้นาม โดยไม่ตอ้งเขียนคุณวฒิุใดๆไวท้า้ยช่ือ เพราะรายละเอียดดงักล่าว จะปรากฏอยูใ่นประวติัผูเ้ขียน
ซ่ึงอยูท่า้ยวิทยานิพนธ์    แต่ถา้มียศ  ฐานนัดรศกัด์ิ  ราชทินนาม หรือสมณศกัด์ิ ก็ใหใ้ส่ไวด้ว้ย  นอกจากน้ียงัระบุช่ือ
ปริญญา สาขาวิชา ภาควิชา ช่ือคณะ/หลกัสูตร ปีการศึกษา เลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือโดยพิมพต์วัยอ่วา่ ISBN 
(International Standard Book Number)  บรรทดัสุดทา้ยระบุคาํวา่ลิขสิทธ์ิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

        หนา้ปกในใหจ้ดัพิมพเ์ป็น 2 หนา้ ถา้เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย หนา้แรกใหพ้ิมพข์อ้ความเป็น
ภาษาไทย หนา้ท่ีสองพิมพข์อ้ความเป็นภาษาองักฤษ ช่ือหัวข้อวทิยานิพนธ์ภาษาองักฤษให้พมิพ์ด้วยตวัพมิพ์ใหญ่ทุก
ตวัอกัษร(ยกเวน้คาํศพัทเ์ฉพาะทางวิทยาศาสตร์)    ถา้เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
หน้าแรกยงัคงพมิพ์ข้อความเป็นภาษาไทย แต่หน้าทีส่องให้พมิพ์เป็นภาษาทีใ่ช้เขยีนวทิยานิพนธ์ ยกเว้นหลกัสูตร
นานาชาต ิ (International Program)ทุกหลกัสูตร ให้เรียงลาํดบัหน้าแรกของวทิยานิพนธ์ เป็นปกภาษาองักฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอืน่ทีใ่ช้เขยีนวทิยานิพนธ์และหน้าทีส่องเป็นปกภาษาไทย  นอกน้ันให้เรียงลาํดบัหน้าตามเดมิทุก
หน้า 

       1.3 หน้าอนุมัต ิ (APPROVAL PAGE)  ถา้เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยใหพ้ิมพห์นา้อนุมติัเป็น
ภาษาไทย    ถา้เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนใด  ก็ใหพ้ิมพห์นา้อนุมติัเป็นภาษาท่ีใช้
เขียนวิทยานิพนธ์นั้น ๆ 

                     1.4  หน้าบทคดัย่อ (ABSTRACT)  บทคดัยอ่ คือ ขอ้ความสรุปเน้ือหาของวิทยานิพนธท่ี์สั้นกะทดัรัด 
ชดัเจน ทาํใหผู้อ่้านทราบถึงเน้ือหาของวิทยานิพนธ์อยา่งรวดเร็ว ความยาวไม่เกนิ 1 หน้า  วทิยานิพนธ์ทุกเล่มต้อง
จัดพมิพ์บทคดัย่อทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ทีใ่ช้เขยีนวทิยานิพนธ์ 
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                    บทคดัย่อวทิยานิพนธ์ ควรระบุถงึ : 
       วตัถุประสงค ์จุดมุ่งหมาย และขอบเขตของการวิจยั 
    วิธีการวิจยั รวมถึงเคร่ืองมือท่ีใช ้วิธีการเก็บขอ้มูล จาํนวนและลกัษณะของกลุ่มท่ีศึกษา 
    ผลการวิจยั รวมถึงระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (ถา้มีการทดสอบ) 
  บทคดัย่อทีด่ ีควรมี  : 
        ความถูกต้อง โดยระบุจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของเร่ืองตามท่ีปรากฏในวิทยานิพนธ์ 

            ความสมบูรณ์ เช่น คาํยอ่ คาํท่ีไม่คุน้เคยใหเ้ขียนเตม็เม่ือกล่าวถึงคร้ังแรก ไม่จาํเป็นตอ้งอา้งเอกสาร 
ยกตวัอยา่ง ยกขอ้ความ สมการหรือภาพวาด คาํท่ีใชใ้นบทคดัยอ่เป็นคาํสาํคญั เพื่อประโยชนใ์นการทาํดรรชนีสาํหรับ
การสืบคน้ขอ้มูล  
        ความเฉพาะ กระชับ ชัดเจน ประโยคแต่ละประโยคมีความหมายโดยเฉพาะประโยคนาํ พยายาม
เขียนใหส้ั้นท่ีสุด 
                          ลกัษณะของการรายงานมากกว่าการประเมนิ จึงไม่ควรมีคาํวิจารณ์ นอกจากรายงานผล ขอ้มูลตวั
เลขท่ีสาํคญัท่ีไดจ้ากการวิจยั 
           ความน่าอ่านและราบร่ืน การเขียนใชป้ระโยคสมบูรณ์ในรูปของอกรรมกริยา (Active voice) ใช้
ปัจจุบนักาลเม่ือสรุปและประยกุตผ์ลการวจิยั  ในขณะท่ีใชอ้ดีตกาลเม่ือกล่าวถึงวิธีวิจยัและการทดสอบ 

                     1.5 กติตกิรรมประกาศ(ACKNOWLEDGEMENTS)  คือ ขอ้ความแสดงความขอบคุณบุคคล สถาบนั
และ/หรือหน่วยงานท่ีมีส่วนช่วยเหลือ ใหค้วามร่วมมือในการคน้ควา้เพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ ตลอดทั้งคณะกรรมการ
สอบ ผูส้นบัสนุนเงินทุนวิจยั ผูใ้หข้อ้คิดเห็น ใหข้อ้มูล และผูท่ี้อนุญาตใหใ้ชข้อ้เขียนหรือเคร่ืองมือในการวจิยั เป็นการ
แสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการท่ีผูว้ิจยัควรถือปฏิบติั   แต่ควรจาํกดัเฉพาะการไดรั้บความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
จริงๆ   ขอ้ความดงักล่าวควรเขียนเรียบๆ โดยเขียนเป็นภาษาทางวิชาการ ไม่ใชภ้าษาพดูและคาํสแลง การระบุช่ือ
บุคคลใหร้ะบุช่ือจริงพร้อมนามสกลุและคาํนาํหนา้ หา้มใชช่ื้อเล่น เช่นพี่เลก็ นอ้งส้ม นอ้งต๋ิม เป๊ียก แดง นก ฯลฯ ถา้
เป็นบุคคลท่ีมียศ/ตาํแหน่งทางวิชาการ และตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน ใหร้ะบุไวด้ว้ย กิตติกรรมประกาศน้ีใหพ้ิมพไ์วต่้อ
จากบทคดัยอ่วิทยานิพนธ์  ความยาวไม่เกนิ 1 หน้า  ท้ายข้อความไม่ต้องระบุช่ือผู้เขยีนวทิยานิพนธ์ 

                     1.6 สารบญั (CONTENS) เป็นรายการท่ีแสดงถึงส่วนประกอบสาํคญัทั้งหมดของวิทยานิพนธ์   เรียง 
ลาํดบัเลขหนา้  ใหเ้ขียนดว้ยภาษาท่ีใชเ้ขียนวิทยานิพนธ์ หนา้แรกของสารบญัไม่ตอ้งพิมพเ์ลขหนา้ แต่นบัหนา้ ส่วน
หนา้ถดัไป พิมพเ์ลขหนา้กาํกบัทุกหนา้ 

                     1.7 สารบญัตาราง(LIST OF TABLES)  (ถา้มี) เป็นส่วนท่ีแจง้ตาํแหน่งหนา้ของตารางทั้งหมดท่ีมีอยูใ่น
วิทยานิพนธ์    พิมพเ์รียงลาํดบัต่อจากส่วนสารบญั 

       1.8 สารบญัภาพหรือสารบญัแผนภูมิ (LIST OF FIGURES, LIST OF ILLUSTRATIONS) (ถา้มี)  เป็น
ส่วนท่ีแจง้ตาํแหน่งหนา้ของรูปภาพ (รูปภาพ แผนท่ี แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นวิทยานิพนธ์ พิมพข้ึ์นหนา้
ใหม่เรียงต่อจากสารบญัตาราง 

       1.9 คาํอธิบายสัญลกัษณ์และคาํย่อ (LIST OF ABBREVIATIONS) (ถา้มี) เป็นส่วนท่ีอธิบายถึงสญัลกัษณ์
และคาํยอ่ต่างๆ ท่ีใชใ้นวิทยานิพนธ์  พิมพข้ึ์นหนา้ใหม่เรียงต่อจากสารบญัภาพ 
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   2.  ส่วนเนือ้ความ  (BODY OF TEXT) แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ บทนาํ ตวัเร่ือง ขอ้สรุป/หรือขอ้เสนอแนะ 

     2.1 บทนํา (INTRODUCTION) เป็น บทที ่ 1 ของวิทยานิพนธ์ กล่าวถึงความเป็นมาและความสาํคญั
ของปัญหา วตัถุประสงค ์และขอบเขตของการวิจยั วิธีท่ีจะดาํเนินการวิจยัโดยยอ่ ประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการวิจยั 

           รายละเอียดอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลพนิิจของอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์และภาควชิาน้ัน ๆ 

       2.2  ตวัเร่ือง  เน้ือหาของตวัเร่ืองวิทยานิพนธ์จะแบ่งออกเป็นก่ีบทกไ็ดต้ามความจาํเป็น   ในส่วนน้ีควร
มีบทหน่ึงเก่ียวกบัปริทศันว์รรณกรรม(Literature review)ท่ีเก่ียวขอ้ง  รายงานถึงทฤษฎีแนวคิด งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองท่ีศึกษา    และอีกบทหน่ึงบรรยายวิธีการท่ีใชใ้นการวิจยัโดยละเอียด วา่มีขั้นตอนในการทาํอยา่งไรบา้ง แต่ละ
ขั้นตอนใชเ้อกสาร ขอ้มูลหรือเคร่ืองมือ ประเภทใด ชนิดใด เอกสาร ขอ้มูล หรือเคร่ืองมือนั้น ๆ ไดม้าอยา่งไร โดยวิธี
ใด ตลอดจนการวิเคราะห์ รายงานผล และอภิปรายผลการวจิยั 
       ในบางสาขา บทหลงัน้ีอาจแบ่งเป็น 2 บท คือ บทหน่ึงรายงานวิธีการท่ีใชแ้ละอีกบทหน่ึงเป็นการ
วิเคราะห์ รายงานผล และอภิปรายผลการวิจยั 
                          ขั้นตอนโดยละเอียดของส่วนตวัเร่ือง  ควรจะไดด้าํเนินตามแบบแผนของวิธีการวิจยัท่ีซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

        2.3 ข้อสรุปและ/หรือข้อเสนอแนะ เป็นตอนสรุปเร่ืองราวในวิทยานิพนธ์ทั้งหมด พร้อมทั้งช้ีใหเ้ห็นถึง
ขอ้จาํกดัของการวิจยั(ถา้มี)  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการวิจยัในขั้นต่อไป  ตลอดจนประโยชนใ์นทางประยกุตผ์ลการ 
วิจยัท่ีได ้        
                    3. ส่วนอ้างองิหรือส่วนประกอบตอนท้าย (REFERENCES SECTION) ประกอบดว้ยรายการอา้งอิง
(REFERENCES) ภาคผนวก(APPENDICES) และประวติัผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์(BIOGRAPHY, CURRICULUM 
VITAE, VITA) 

         ในวิทยานิพนธ์แต่ละเร่ืองจะตอ้งมี รายการอ้างองิ  ไดแ้ก่ รายช่ือหนงัสือ ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ โสตทศันวสัดุ 
ตลอดจนวิธีการท่ีไดข้อ้มูลมาเพ่ือประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์เร่ืองนั้นๆ รายการอ้างองิ จะเรียงลาํดบัต่อจากส่วน
เน้ือเร่ือง การลงรายการอา้งอิง ให้พมิพ์เฉพาะเอกสารทุกรายการทีม่ีการอ้างถงึในเนือ้หาของวทิยานิพนธ์เท่าน้ัน  ถา้มี
เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแต่ไม่ไดน้าํมาอา้งอิง และผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์ประสงคจ์ะนาํมารวมไวด้ว้ย  ใหพ้ิมพต่์อจาก
รายการอา้งอิง โดยข้ึนหนา้ใหม่และใชค้าํวา่ บรรณานุกรม(BIBLIOGRAPHY) 

   ภาคผนวก คือขอ้ความท่ีไม่สามารถบรรจุอยูใ่นส่วนของเน้ือหา เป็นส่วนเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจชดัเจน
ยิง่ข้ึน    เป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการเขียนวิทยานิพนธ์แต่ไม่ไดอ้า้งอิงโดยตรง หนา้แรกของภาคผนวกใหข้ึ้นหนา้ใหม่มีคาํวา่ 
ภาคผนวก (APPENDICES) อยูก่ึ่งกลางหนา้กระดาษ เฉพาะหนา้น้ีไม่ตอ้งพิมพเ์ลขหนา้ แต่นบัหนา้ ในกรณีท่ีมีหลาย
ภาคผนวกใหพ้ิมพเ์รียงลาํดบัเป็นภาคผนวก ก  (APPENDIX A) ภาคผนวก ข (APPENDIX B) ภาคผนวก ค
(APPENDIX C).... ต่อเน่ืองกนัไปจนหมด    แต่ละภาคผนวกใหข้ึ้นหนา้ใหม่และพิมพเ์ลขหนา้ทุกหนา้   ถา้ภาคผนวก
มีเชิงอรรถ ใหล้าํดบัหมายเลขเชิงอรรถ โดยแยกแต่ละภาคผนวก วิธีลงเชิงอรรถและวิธีพิมพใ์หท้าํเช่นเดียวกบั
เชิงอรรถของเน้ือเร่ือง 

                  ส่วนประวตัผู้ิเขยีนวทิยานิพนธ์ ใหจ้ดัไวห้นา้สุดทา้ยของวิทยานิพนธ์ และพิมพเ์ลขหนา้ดว้ย การเขียน
ประวตัผู้ิเขยีนวทิยานิพนธ์ ใหเ้ขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกนิ 1 หน้า  ครอบคลุมรายละเอียดดงัน้ี 
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-  ช่ือ  นามสกลุ พร้อมคาํนาํหนา้  ถา้มียศ ฐานนัดรศกัด์ิ ราชทินนาม สมณศกัด์ิ  กใ็หใ้ส่ไวด้ว้ย  
-  วนั เดือน ปี และสถานท่ีเกิด  
-  วฒิุการศึกษา ตั้งแต่ขั้นปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่าข้ึนไป   สถานศึกษาและปี พ.ศ. ท่ีสาํเร็จ การศึกษา         

                 -   ประสบการณ์การทาํงาน 
-   ช่ือผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่  
-  รางวลัหรือทุนการศึกษาท่ีไดรั้บ ระบุเฉพาะท่ีสาํคญั  
-   ตาํแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั และสถานท่ีทาํงาน 

 
 
การพมิพ์วทิยานิพนธ์ 

                     1. ตวัพมิพ์ (Fonts) ตวัอกัษรท่ีใชพ้ิมพต์อ้งเป็นสีดาํ คมชดั สะดวกแก่การอ่าน  และใชต้วัพิมพแ์บบ
เดียวกนัตลอดทั้งเล่ม 
                     2.   กระดาษทีใ่ช้พมิพ์ ใหใ้ชก้ระดาษขาวไม่มีบรรทดั ขนาดมาตรฐาน A4  หนา 80 แกรม ใชพ้ิมพเ์พียง 
หนา้เดียว 

       3. รูปแบบการพมิพ์ (Format)   ใหพ้ิมพต์ามรูปแบบท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

      ข้อควรระวงัในการพมิพ์ 

       ถา้พิมพค์าํสุดทา้ยไม่จบในบรรทดันั้นๆ ใหย้กคาํนั้นไปพิมพใ์นบรรทดัต่อไปทั้งคาํ ไม่ควรตดัส่วนทา้ย 
ของคาํไปพิมพใ์นบรรทดัใหม่ เช่น จุฬาลงกรณ์ ไม่ใหแ้ยกเป็น  จุฬาลง-กรณ์ หรือ ฐานนัดรศกัด์ิ ไม่ใหแ้ยกเป็น 
ฐานนั-ดรศกัด์ิ เป็นตน้   การเวน้ระยะระหวา่งบรรทดัและการยอ่หนา้ ควรจดัตามความสวยงามและความเหมาะสม  
การเว้นทีว่่างจากขอบกระดาษถงึเน้ือหา ด้านซ้ายมือและด้านบน ให้เว้นห่างจากขอบกระดาษประมาณ  1.5 น้ิว   ด้าน
ขวามือ และด้านล่าง เว้นห่างขอบกระดาษประมาณ 1 น้ิวทุกหน้า   

       4.  การลาํดบัหน้า  ในการลาํดบัหนา้ ส่วนนํา ทั้งหมด ใหใ้ชต้วัอกัษรเรียงตามลาํดบัพยญัชนะใน
ภาษาไทย สาํหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทย (เร่ิมพิมพต์วัอกัษร ง ท่ีหนา้บทคดัยอ่ภาษาไทย) และ ใช้เลขโรมัน ตวัเลก็ 
สาํหรับวิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน (เร่ิมพิมพเ์ลข  iv ท่ีหนา้บทคดัยอ่ภาษาไทย)   เวน้แต่ 
หน้าปกใน (ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ) หน้าอนุมัต ิและ หน้าแรกของสารบญั ไม่ต้องพมิพ์ตวัอกัษรหรือเลขโรมัน
กาํกบัหน้า แต่ใหน้บัจาํนวนหนา้รวมไปดว้ย    

           ส่วนเน้ือความ และ ส่วนอ้างอิง ใหล้าํดบัหนา้โดยพิมพห์มายเลข  2, 3 ,4 ฯลฯ  ต่อเน่ืองกนัตลอดทุก
หนา้จนจบเล่ม ยกเว้น หน้าแรกของบททีทุ่กบท หน้าแรกของรายการอ้างองิ และ   หน้าแรกของภาคผนวก ไม่ต้อง
พมิพ์เลขหน้ากาํกบั   แต่ใหน้บัจาํนวนหนา้รวมไปดว้ย    

           ตาํแหน่งการพมิพ์เลขหน้า ให้พมิพ์ไว้ทีมุ่มขวาด้านบนของแต่ละหน้า   ห่างจากขอบกระดาษด้านบน
และด้านขวา   ด้านละประมาณ  1 นิว้ 
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       5. การแบ่งบทและหัวข้อในบท 
            5.1 บท (CHAPTER)  เม่ือเร่ิมบทใหม่จะตอ้งข้ึนหนา้ใหม่เสมอ และมีเลขประจาํบท (จะใชเ้ลขไทย

หรือเลขอารบิกกไ็ดใ้นวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและ เลขโรมันใหญ่ ในวิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษหรือภาษา ต่างประเทศ 
อ่ืน) ใหพ้ิมพค์าํวา่ “บทที”่ ไวก่ึ้งกลางหนา้ห่างจากขอบกระดาษดา้นบนประมาณ  1 น้ิว  ส่วน “ช่ือบท” (ใน
วิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษใหใ้ชต้วัพิมพใ์หญ่ทุกตวัอกัษร) ใหพ้ิมพไ์วก่ึ้งกลางหนา้กระดาษเช่นกนั โดยเว้นบรรทดั 
จากคาํวา่ บทที่ หรือ CHAPTER 1 บรรทดั   ช่ือบทท่ียาวเกิน 1 บรรทดั ใหแ้บ่งเป็น 2-3 บรรทดัตามความเหมาะสม 
โดยพิมพเ์รียงลงมาเป็นลกัษณะสามเหล่ียมกลบัหวั และไม่ต้องขดีเส้นใต้ อาจใช้ตวัเข้มและขนาดของตวัอกัษรโตกว่า
ปกตเิลก็น้อยกไ็ด้    

             5.2  หัวข้อสําคญั (Heading) หวัขอ้สาํคญัในแต่ละบท หมายถึงหัวข้อหลกั ซ่ึงมิใช่เป็น ช่ือเร่ือง
ประจาํบท ควรพิมพด้์วยอกัษรตวัเข้ม หรือขดีเส้นใต้  ชิดแนวพมิพ์ด้านซ้ายมือ ทั้งน้ีอาจใชข้นาดของตวัอกัษรต่างกนั
ไดต้ามลาํดบัของหวัขอ้  และควรเวน้ระยะก่อนและหลงับรรทดัหวัขอ้ใหญ่  มากกวา่การเวน้บรรทดัปกติ 
                           สาํหรับวิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษ อกัษรตวัแรกของคาํแรกและของทุกๆคาํ ในหวัขอ้สาํคญัๆเหล่าน้ี
ตอ้งพิมพด์ว้ยอกัษรตวัใหญ่เสมอ แต่บุพบท(preposition) สนัธาน(conjunction) และคาํนาํหนา้นาม (article) ไม่ตอ้ง
พิมพด์ว้ยอกัษรตวัใหญ่ เวน้แต่บุพบท สนัธานและคาํนาํหนา้นามดงักล่าวเป็นคาํแรกของหวัขอ้นั้น ถา้พิมพ์
วิทยานิพนธ์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืน  ไม่ใช่ภาษาองักฤษ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
                           การข้ึนหวัขอ้ใหม่ ถา้มีท่ีวา่งสาํหรับพิมพข์อ้ความต่อไปไดไ้ม่เกินหน่ึงบรรทดัแลว้ ใหข้ึ้นหวัขอ้ใหม่
ใน หนา้ถดัไป 

            5.3  หัวข้อย่อย (Sub Heading)  พิมพห์วัขอ้ยอ่ยโดยยอ่หนา้พอสมควร  การพิมพห์วัขอ้ยอ่ย  อาจใช้
ตวัอกัษรกาํกบัสลบักบัตวัเลข หรือตวัเลขอยา่งเดียวกไ็ด ้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

แบบ ก. ตวัอกัษรกาํกบัสลบักบัตวัเลข 

              สหรัฐอเมริกา   (หัวข้อหลกั) 
                        ก.  สงครามกลางเมือง 1861-1865  (หัวข้อย่อย) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (b)  Compromise of 1850 ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
แบบ ข.  ตวัเลขกาํกบัอยา่งเดียว 
            สหรัฐอเมริกา 
                       1. สงครามกลางเมือง 1861-1865 

……………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
                            1.1  สาเหตุ ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….....
               1.1.1   ทาส……………………………………………………………………………………. 
....……………….…………………………………………………………………………………………………… 
                                             1.1.1.1   การประนีประนอม …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                        1.1.1.1.1  การประนีประนอมมิสซูรี  ………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                        1.1.1.1.2  การประนีประนอมแห่งปี 1850……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….…………… 
แบบ ข. 
               United States 

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

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

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

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

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

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

          ตาราง ประกอบดว้ยลาํดบัท่ีของตาราง ช่ือของตาราง ส่วนขอ้ความและท่ีมาของตาราง โดยปกติให้
พิมพอ์ยูใ่นหนา้เดียวกนัทั้งหมด 

          กรณีท่ีตารางนั้นมีความยาวมากไม่สามารถใหส้ิ้นสุดในหนา้เดียวกนัได ้ กใ็หพ้ิมพส่์วนท่ีเหลือในหนา้
ถดัไป แต่ทั้งน้ีจะตอ้งพิมพล์าํดบัท่ีและช่ือของตาราง และมีส่วนของขอ้ความในตารางรวมอยูด่ว้ยในแต่ละหนา้อยา่ง
นอ้ย 2 บรรทดัในกรณีท่ีส่วนขอ้ความของตารางนั้นส้ินสุดลงและจาํเป็นจะตอ้งอา้งถึงท่ีมาของตารางในหนา้ถดัไป 
จะตอ้งยกขอ้ความบางส่วนของตารางไปรวมไวใ้นหนา้ใหม่อยา่งนอ้ย 2 บรรทดั โดยยอมปล่อยใหมี้ท่ีวา่งในตาราง
หนา้เดิม 

         ขนาดของตารางไม่ควรเกินกรอบของวทิยานิพนธ์ สาํหรับตารางขนาดใหญ่ควรพยายามลดขนาด โดย
ใชเ้คร่ืองถ่ายยอ่ส่วนหรือวิธีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม   แต่จะตอ้งชดัเจนพอท่ีจะอ่านไดง่้าย สาํหรับตารางท่ีกวา้งเกิน
กวา่ความกวา้งของหนา้วิทยานิพนธ์    กอ็าจจะจดัใหส่้วนบนของตารางนั้นหนัเขา้หาขอบซา้ยของหนา้ 

ตวัอย่าง  ตาราง   
ตารางท่ี 2   ส่วนแบ่งในการดาํเนินธุรกิจดอกหญา้แฟรนไชส์ 
 
 การลงทุนของดอกหญา้แฟรนไชส์   กรุงเทพฯ                            ต่างจงัหวดั 
 
 1. FRANCHISE  FEE                      400,000        400,000 
 2. ค่าประกนัสัญญา                      
                       คืนเม่ือครบสญัญาพร้อมดอกเบ้ีย                     300,000        300,000 
                    3. เฟอร์นิเจอร์                      500,000                        1,000,000 
 4. P.O.S.                       300,000        300,000 
 5. ค่าประกนัสินคา้                      400,000        800,000 
  
  รวม                    1.900,000                       2,800,000 
 
 
 
ตวัอย่าง รูป 
 
 
 
 
         

      

 

 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 1  การแสดง………….. 
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                     7.  การพมิพ์ช่ือวทิยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศด้วยภาษาไทย 

                      การพิมพช่ื์อวิทยาศาสตร์ของ จุลชีพ พืช สตัว ์ใหใ้ชต้ามประมวลนามศาสตร์สากล (International Code 
of Nomenclature) คือ ทาํใหเ้ด่นชดัแตกต่างจากอกัษรหรือขอ้ความอ่ืนๆ โดย ขดีเส้นใต้ หรือ พมิพ์ด้วยตัวเอน  

                      ช่ือวิทยาศาสตร์เป็นไปตาม binomial system คือ ประกอบดว้ย 2 คาํ คาํแรกเป็นช่ือ Genus ข้ึนตน้ดว้ย
ตวัอกัษรตวัใหญ่ คาํหลงัเป็น Specific epithet เขียนห่างจากคาํแรกเลก็นอ้ย และข้ึนตน้ดว้ยอกัษรตวัเลก็ ทา้ยช่ือ
เฉพาะทางวิทยาศาสตร์  มกัมีช่ือของบุคคลแรกท่ีกาํหนดช่ือและคาํบรรยายของส่ิงมีชีวิตนั้นกาํกบัอยูด่ว้ย   ช่ือของ
บุคคล มกัจะใชเ้ฉพาะช่ือสกุลเท่านั้น  ถา้เป็นช่ือผูท่ี้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายแลว้จะใชช่ื้อยอ่ เช่น Linnaeus 
ยอ่เป็น Linn. หรือ L. ในบางคร้ังมีผูก้าํหนดช่ือถึง 2 คน กใ็หใ้ส่ทั้ง 2 ช่ือ ดงัตวัอยา่ง 

            ก. จุลชีพ เช่น       Escherichia coli 
               Bacillus subtilis 
               Azospirillum brasilense 

               ข. พืช เช่น       Oryza sativa L. (ขา้ว) 
               Zea mays L. (ขา้วโพด) 
               Aglaia odorata lour. (ประยงค)์ 

                               ค. สตัว ์ เช่น       Crassostrea commercialis Iredale & Roughly (หอยนางรมปากจีบ) 
                                   Spiella inermis Ferussac & d’Orbigny  (ปลาหมึกกระดองกน้ไหม)้ 

    สาํหรับคาํท่ีเป็นช่ือเฉพาะในภาษาต่างประเทศ ใหเ้ขียน ทบัศัพท์ เป็นภาษาไทยโดยไม่ตอ้งวงเลบ็ภาษา 
ต่างประเทศนั้นๆ    ส่วนคาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีไดมี้การบญัญติัศพัทไ์วแ้ลว้โดย ราชบณัฑติยสถาน กใ็หใ้ชต้ามนั้น 

    การพิมพภ์าษาต่างประเทศโดยใชต้วัอกัษรภาษาไทย ไม่นิยมใส่รูปวรรณยุกต์กาํกบัเสียงสูงตํา่    เช่น 
 

         Technology 
          Hypergraph 
          computer     
          function                           

เป็น 
เป็น 
เป็น 
เป็น 

เทคโนโลย ี
ไฮเพอร์กราฟ 
คอมพิวเตอร์ 
ฟังกช์นั 

คาํภาษาองักฤษท่ีเป็นพหูพจน ์   ในภาษาไทยไม่เติม  “ส”  หรือ  “ส์” เช่น 

          integrals 
          semigroups 
          games        

             เป็น 
             เป็น 
             เป็น 

อินทิกรัล 
เซมิกรุป 
เกม 

ยกเวน้คาํนามท่ีใชเ้ป็นช่ือเฉพาะ  เช่น 

          SEAGAMES 
          THAI AIRWAYS  
          NEW YORK TIMES  

          เป็น 
          เป็น 
          เป็น 
      

ซีเกมส์ 
ไทยแอร์เวส์ 
นิวยอร์ก ไทมส์ 
 



คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์  2548                                                                                                                บัณฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

 9 

บทที ่ 2 

การอ้างองิ (References Citation) 
 

    ระบบการอา้งอิงในการเขียนวิทยานิพนธ์ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ  มีหลายระบบตาม
มาตรฐานของแต่ละสาขาวิชา  เช่น การอา้งอิงแบบ APA(The American Psychological Association)และ Harvard
เป็นมาตรฐานการอา้งอิงท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางทางสงัคมศาสตร์, การอา้งอิงแบบ MLA(The Modern Language 
Association, U. of Chicago) และ Turabian เป็นมาตรฐานการอา้งอิงท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางทางมนุษยศาสตร์ 
ส่วนทางดา้นวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพนั้น มีรูปแบบการอา้งอิงท่ีเป็นมาตรฐานของแต่ละ
สาขาวิชาอยูห่ลากหลายรูปแบบ เช่น IEEE, Nature, Science, PubMed ,Vancouver ฯลฯ  แต่ละภาควิชา/สาขาวิชา/
หลักสูตร  สามารถกาํหนดให้นิสิตใช้รูปแบบการอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานระดับนานาชาติในวทิยานิพนธ์ของแต่ละ
สาขาวชิาได้  แต่ให้เลอืกใช้มาตรฐานการอ้างองิเพยีงรูปแบบเดียวในแต่ละสาขาวชิา ทั้งนีข้อให้หัวหน้าภาควิชา/
ประธานหลกัสูตรทาํบันทึกแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพือ่ยืนยันการใช้มาตรฐานรูปแบบการอ้างอิงสําหรับสาขาน้ันๆ  ใน
กรณีที่ไม่มีการแจ้งยืนยันจากภาควชิา/หลกัสูตร  ให้นิสิตใช้รูปแบบการอ้างอิงตามคู่มือฉบับนี ้ 

                    ส่ิงทีค่วรตระหนักอย่างยิง่ในการเขยีนวทิยานิพนธ์ คอืเร่ือง จริยธรรม หรือจรรยาบรรณในการวจิัย นิสิต
ต้องรับผดิชอบในการหารายละเอยีดทีถู่กต้องเกีย่วกบัเอกสารและแหล่งข้อมูลทีใ่ช้อ้างองิ การคดัลอกสาระ สําคญัของ
ผลงานวจิัยหรือข้อเขยีนของผู้อืน่มาใส่ไว้ในวทิยานิพนธ์ของตนเอง  จะต้องระบุแหล่งทีม่าของข้อมูลทุกรายการ 
นอกจากเป็นการให้เครดติเจ้าของผลงานแล้ว ยงัทาํให้วทิยานิพนธ์น้ันมีคุณค่าน่าเช่ือถอืทางวชิาการมากยิง่ขึน้  การ
คดัลอก/ลอกเลยีนข้อความหรือแนวคดิของผู้อืน่ (plagiarism)  มาไว้ในวทิยานิพนธ์ของตน โดยไม่แสดงแหล่งทีม่า 
นอกจากจะผดิจรรยาบรรณในการวจิัยแล้ว  บางกรณอีาจจะมีความผดิทางกฎหมายฐานละเมิดได้   

ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงระบบการอา้งอิงในเน้ือหาวิทยานิพนธ์ท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป มกัจะอยูใ่น 3 ระบบดงัน้ีคือ 
1. ระบบการอ้างองิแบบนาม-ปี (the author-date system)      
2. ระบบการอ้างองิแบบตวัเลข (the numerical arrangement system) 
3. ระบบการอ้างองิแบบเชิงอรรถ (the footnote system)     

                       ข้อสําคญั  เมื่อใช้ระบบการอ้างองิแบบใดแล้ว ให้ใช้ระบบน้ันตลอดทั้งวทิยานิพนธ์ 
 

2.1  ระบบการอ้างองิแบบนาม-ปี (the author-date system) 
    ระบบการอา้งอิงแบบนาม-ปี(หรือ Harvard System) เป็นการเขียนอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในเน้ือหา

วิทยานิพนธ์ โดยระบุช่ือผูแ้ต่ง(author) และปีพิมพ(์year of publication)โดยเขียนอยูใ่นวงเลบ็( ) ในกรณีท่ีเป็นการ
อา้งอิงเน้ือหาโดยตรงหรือแนวคิดบางส่วนหรือเป็นการคดัลอกขอ้ความบางส่วนมาโดยตรง ควรระบุเลขหน้าไว้ด้วย
โดยพิมพต่์อทา้ยปีพิมพ ์คัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย : อยา่งไรกต็ามการไม่ระบุเลขหนา้อาจทาํไดใ้นกรณีท่ีเป็นการอา้งอิงงาน
ของผูอ่ื้น โดยการสรุปเน้ือหาหรือแนวคิดทั้งหมดของงานช้ินนั้น 



คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์  2548                                                                                                                บัณฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

 10

                     2.1.1  หลกัและตวัอย่างการเขยีนนามผู้แต่งในเนือ้หาวทิยานิพนธ์ 

                             1) ถา้เป็นชาวต่างประเทศใชน้ามสกลุเท่านั้น  ถา้เป็นชาวไทยใหใ้ส่ช่ือก่อนแลว้ตามดว้ยนามสกลุ 
ถึงแมเ้ขียนเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศก็ตาม เพราะถือเป็นแบบท่ีสากลยอมรับแลว้วา่ประเทศไทยใชเ้ช่นน้ี  เช่น 

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

       2)   กรณีผูแ้ต่งมีฐานนัดรศกัด์ิ บรรดาศกัด์ิ สมณศกัด์ิ 
(กรมหม่ืนนราธิปพงศป์ระพนัธ์,  2516: 40) 
(พระยาอนุมานราชธน,  2510: 20) 
(สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาน [จวน อุฏฐาย]ี, 2512: 61-65) 
(ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ,  2520: 3-4) 

          3)  กรณีผูแ้ต่งมียศทางทหาร ตาํรวจ หรือมีตาํแหน่งทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย ์หรือมีคาํเรียกทาง
วิชาชีพ เช่น นายแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสชักร ไม่ต้องใส่ยศ หรือตาํแหน่งทางวชิาการ หรือคาํเรียกทางวชิาชีพน้ันๆ    เช่น 

(จรัส  สุวรรณเวลา, 2538: 29) 
                (วสิษฐ ์ เดชกุญชร, 2522: 82-83) 

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

      2.1.2   การอ้างเอกสารหน่ึงเร่ืองทีม่ผู้ีแต่งคนเดยีว 

       ถา้อา้งถึงเอกสารหรืองานนั้นทั้งงานโดยรวม ใหร้ะบุนามผูแ้ต่งและปีพิมพแ์ทรกในขอ้ความในตาํแหน่ง 
ท่ีเหมาะสม   กล่าวคือ ถา้ระบุนามผูแ้ต่งในเน้ือความ ใหอ้า้งปีพิมพไ์วใ้นวงเลบ็ (ตวัอยา่ง 1) หรือใหร้ะบุทั้งนามผูแ้ต่ง
และปีพิมพข์องเอกสารนั้นในวงเลบ็ (ตวัอยา่ง 2) 

     ตัวอย่าง 1 
สุจิตรา บรูมินเหนทร์ (2509) ศึกษาวา่ ในภาษาไทยมีคาํในหมวดใดบา้ง และคาํอะไรบา้งท่ีนาํมาใชเ้ป็นคาํ

ซํ้ าได ้ผลการศึกษาพบวา่คาํทุกหมวดในจาํนวน 11 หมวด สามารถนาํมาใชเ้ป็นคาํซํ้ าได…้………... 

Landsteiner (1936) described the happen concept whereby conjugation of small molecules with no 
inherent  immunogenic properties… 
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      ตัวอย่าง 2 
 …ในขณะท่ีการใชผ้ลการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ส่วนใหญ่อยูใ่นวงแคบ จาํกดัเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาของ

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

ในยอ่หนา้หน่ึงๆ เม่ืออา้งถึงงานนั้นซํ้ าอีกคร้ังหน่ึง ไม่ตอ้งระบุปีพิมพใ์นการอา้งคร้ังต่อมาได ้ ถา้งานนั้น
เพ่ิงถูกอา้งและไม่สบัสนกบังานอ่ืน (ตวัอยา่ง 3) 

 ตัวอย่าง 3 
   ธีระพนัธ์ เหลืองทองคาํ (1979) ศึกษาคาํซํ้ าท่ีใชเ้ป็นคาํวิเศษณ์ และคาํคุณศพัท ์ ในภาษาไทยถ่ินอีสาน 

พบว่าสระหลงั (ทั้งสระปากห่อและปากไม่ห่อ)  แสดงให้เห็นขนาดใหญ่กว่าหรือค่าสูงกว่า ประคอง นิมมานเห
มินทร์ (2519) อธิบายความสมัพนัธ์ของความหมาย และเสียงสระในคาํขยายในภาษาอีสานวา่ ภาษาอีสานใชเ้สียงสระ 
อิ อี แอะ แอ เอาะ ออ บรรยายลกัษณะท่ีปรากฏของส่ิงท่ีมีขนาดเลก็……..ธีระพนัธ์ เหลืองทองคาํ และ ประคอง 
นิมมานเหมินทร์ พบวา่ เสียงสระในภาษาไทยถ่ินอีสานมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัการใหค้วามหมายในเชิงขนาดของ
วตัถุ………… 

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

การระบุช่ือผู้ เขยีนทีเ่ป็นชาวต่างประเทศ  สามารถทาํได้   2  วธีิ 
1)  ใหร้ะบุช่ือภาษาต่างประเทศในเน้ือความ และระบุปีพิมพใ์นวงเลบ็ (ตวัอยา่ง 4) 
2)  ใหร้ะบุช่ือเป็นภาษาไทยในเน้ือความก่อน และวงเลบ็ช่ือภาษาต่างประเทศและปีพิมพ(์ตวัอยา่ง 5) 

  ตัวอย่าง 4 
           Read (1972 a: 15-17) ไดอ้ธิบายถึงลาํดบัขั้นในการเตรียมทาํรายงานดงัน้ี……… 

ตัวอย่าง 5 
     แมคโดนฟั (McDonough, 1984: 111) ใหค้วามเห็นวา่ “หลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาท่ีมีลกัษณะ

เจาะจง เป็นวิธีท่ีดีทีสุดท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคห์ลกัการของการศึกษาท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ” 

ถ้าอ้างเอกสารเร่ืองเดยีว เขยีนโดยผู้แต่งคนเดยีว แต่มีหลายเล่มจบ ให้ระบุหมายเลขของเล่มทีอ้่างถงึด้วย  
เช่น 

(พระบริหารเทพธานี, 2496, เล่ม 3) 
(Willmarth, 1980, vol. 3) 

     2.1.3  การอ้างเอกสารหน่ึงเร่ืองทีม่ีผู้แต่ง 2 คน 

         เม่ือเอกสารท่ีอา้งถึงมีผูแ้ต่ง 2 คน ใหร้ะบุนามผูแ้ต่งทั้ง 2 คน ทุกคร้ังท่ีมีการอา้งโดยใชค้าํ และหรือ 
and เช่ือมนามผูแ้ต่ง (ตวัอยา่ง 6) 
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                    ตัวอย่าง 6                                                                                                                                                          
         Schlachter และ Thompson (1974) ศึกษาวิธีวิจยัท่ีใชใ้นวิทยานิพนธ์บรรณารักษศาสตร์และพบวา่…… 

     จากการวิเคราะห์วิธีวิจยัท่ีใชใ้นวิทยานิพนธ์บรรณารักษศ์าสตร์พบวา่ วิธีวิจยัเชิงสาํรวจมีผูนิ้ยมใชก้นั
แพร่หลายและคงจะเป็นท่ีนิยมใชต่้อไป (Schlachter  และ Thompson, 1974)……… 

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

                  2.1.4   การอ้างเอกสารหน่ึงเร่ืองทีม่ีผู้แต่ง 3 คน 

    เวลาอา้งถึงเอกสารท่ีมีผูแ้ต่ง 3 คน    คร้ังแรก ใหร้ะบุนามผูแ้ต่งทุกคน (ตวัอยา่ง 7) หากมีการอา้งถึงคร้ัง
ต่อไป ใหร้ะบุเฉพาะนามผูแ้ต่งคนแรก ตามดว้ยคาํวา่ และคณะ หรือ และคนอืน่ๆ  สาํหรับเอกสารภาษาไทย   ส่วน
เอกสารภาษาองักฤษใหต้ามดว้ย  et al. หรือ and others (ตวัอยา่ง 8) 

ตัวอย่าง 7 
                       คณิต มีสมมนต,์ แสวง โพธ์ิเงิน และสนอง คา้นสิทธ์ิ(2502: 25) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของแม่เหลก็วา่… 

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

ตัวอย่าง 8 
คณิต มีสมมนต ์และคณะ (2502: 27) กล่าวสรุปไวด้งัน้ี…………… 
Sorensen และคนอ่ืนๆ (1975: 35) ไดส้รุปเพิ่มเติมวา่…………… 
Writing is one way of making meaning from experience for ourselves and for others (Case et al., 1986: 

31) 

ข้อยกเว้น  

                       ถา้เอกสารสองเร่ืองท่ีอา้งคร้ังต่อมา เม่ือเขียนยอ่โดยใช ้et al. แลว้ทาํใหร้ายการท่ีอา้งปรากฏคลา้ยกนั เช่น 

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

                  ถา้เขียนย่อ จะเป็น Bradley et al.(1983) เหมือนกนั  ในกรณีเช่นน้ีเพื่อไม่ให้ผูอ่้านสับสนให้เขียน
ช่ือผูแ้ต่งทุกคน 
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                 2.1.5  การอ้างเอกสารหน่ึงเร่ืองทีม่ีผู้แต่งมากกว่า 3 คน 

  ในการอา้งถึงทุกคร้ัง ใหร้ะบุเฉพาะนามผูแ้ต่งคนแรก ตามดว้ยคาํ และคณะ หรือ และคนอืน่ ๆ สาํหรับ
เอกสารภาษาไทย  ส่วนเอกสารภาษาองักฤษใชค้าํวา่  et al. หรือ and others   

ข้อยกเว้น 
ถา้เอกสารสองเร่ืองท่ีอา้งเม่ือเขียนยอ่แลว้ทาํใหร้ายการท่ีอา้งปรากฏคลา้ยกนั ในกรณีน้ีเม่ืออา้งถึง

เอกสารเหล่านั้นในเน้ือความ  ใหพ้ยายามระบุผูแ้ต่งคนต่อมาเร่ือยๆ จนถึงช่ือผูแ้ต่งท่ีไม่ซํ้ ากนั เช่น 

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

ในเน้ือความการอา้งถึงจะปรากฏดงัน้ี 

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

 2.1.6  การอ้างเอกสารทีผู้่แต่งเป็นสถาบนั 

 เม่ืออา้งเอกสารท่ีมีสถาบนัเป็นผูแ้ต่งแทรกในเน้ือความในระบบนาม-ปี ใหร้ะบุนามผูแ้ต่งท่ีเป็นสถาบนั 
โดยเขียนช่ือเตม็ในการอา้งคร้ังแรก และถา้มีช่ือยอ่ท่ีเป็นทางการกใ็หร้ะบุช่ือยอ่นั้นในวงเลบ็ใหญ่  [  ] ไวด้ว้ย   กรณีน้ีใน
การอา้งคร้ังต่อมาใหใ้ชช่ื้อยอ่นั้นได ้ ถา้ไม่มีช่ือยอ่ การอา้งคร้ังต่อๆมาใหร้ะบุช่ือสถาบนัเตม็ทุกคร้ัง(ตวัอยา่ง 9) 

 ตัวอย่าง 9 
การอ้างคร้ังแรก คือ 

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

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

การอา้งถึงผูแ้ต่งท่ีเป็นสถาบนั ควรคาํนึงถึงแนวทางดงัต่อไปน้ีดว้ยคือ ตอ้งพยายามใหผู้อ่้านไม่สบัสน
ระหวา่งสถาบนัท่ีอา้งถึงนั้น กบัสถาบนัอ่ืนๆ ทั้งน้ี ถา้สถาบนันั้นเป็นหน่วยงานรัฐบาล อยา่งนอ้ยตอ้งอา้งถึงระดบักรม
หรือเทียบเท่าและเขียนอา้งระดบัสูงลงมาก่อน เช่น 

(กรมประชาสมัพนัธ์, 2534: 33) 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2539: 21) 
(กระทรวงมหาดไทย, สาํนกันโยบายและแผน, 2538: 13) 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539: 109) 
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2.1.7  การอ้างเอกสารหลายเร่ืองโดยผู้แต่งคนเดยีวกนั 

ในการอา้งเอกสารหลายเร่ืองท่ีเขียนโดยผูแ้ต่งคนเดียวกนั แต่ปีพิมพต่์างกนัใหร้ะบุนามผูแ้ต่งคร้ังเดียว 
แลว้ระบุปีพิมพต์ามลาํดบั ใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค ( , ) คัน่ระหวา่งปีพิมพ ์โดยไม่ตอ้งระบุนามผูแ้ต่งซํ้ าอีก เช่น 

(บุญยงค ์เกศเทศ, 2516: 74, 2520: 18-20, 2523: 14-15) 
(Hassam and Grammick, 1981: 56, 1982: 154) 

แต่ถา้วิทยานิพนธ์อา้งเอกสารหลายเร่ือง ท่ีเขียนโดยผูแ้ต่งคนเดียวกนั แต่ปีพิมพซ์ํ้ ากนั ใหใ้ช ้  a b c d 
ตามหลงัปีพมิพ์สาํหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ และใช ้ก ข ค ง ตามหลงัปีพิมพ ์สาํหรับเอกสารภาษาไทย เช่น 

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

 2.1.8  การอ้างเอกสารหลายเร่ืองโดยผู้แต่งหลายคน 

 การอา้งเอกสารหลายเร่ืองท่ีเขียนโดยผูแ้ต่งต่างกนั พร้อมกนั มีวิธีเขียน 2 วิธี ให้เลอืกใช้วธีิใดวธีิหน่ึง
เพยีงวธีิเดยีวตลอดทั้งเล่ม คือ 

 1)  ใหร้ะบุ นามผู้แต่ง โดยเรียงตามลาํดบัอกัษร ตามดว้ย ปีพมิพ์ และใส่เคร่ืองหมายอฒัภาค ( ; ) คัน่
เอกสารท่ีอา้งแต่ละเร่ือง  เช่น 

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

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

 2)  ใหเ้รียงตามปีพิมพจ์ากนอ้ยไปหามาก และใชเ้คร่ืองหมายอฒัภาค ( ; ) คัน่ระหวา่งเอกสารท่ีอา้งแต่
ละเร่ือง ทั้งน้ีเพ่ือแสดงววิฒันาการของเร่ืองท่ีศึกษา  เช่น 

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

ในกรณีท่ีอา้งเอกสารหลายช่ือเร่ือง ท่ีมีทั้งผูแ้ต่งเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใหอ้า้งช่ือผูท่ี้แต่ง
เป็นภาษาไทยจนครบก่อน แลว้จึงตามดว้ยช่ือผูท่ี้แต่งเป็นภาษาต่างประเทศโดยวิธีใดวิธีหน่ึงขา้งตน้ 
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 2.1.9  การอ้างเอกสารทีไ่ม่ปรากฏนามผู้แต่ง 

  เอกสารท่ีไม่ปรากฏนามผูแ้ต่ง มีวิธีการอา้งดงัน้ี 
  1)  เอกสารท่ีไม่ปรากฏนามผู้แต่งใหล้งช่ือเร่ืองไดเ้ลย  เช่น                                                                 

     (ภูมิศาสตร์แห่งทวีปเอเชีย, 2482: 15-16) 
     (“Study Finds,” 1982: 27) 
      the book College Bound Seniors (1979: 30)… 

  2)  เอกสารท่ีไม่ปรากฏนามผูแ้ต่ง มีแต่ผูท้าํหนา้ท่ีเป็นบรรณาธิการหรือผูร้วบรวม     ใหล้งช่ือ
บรรณาธิการหรือผูร้วบรวม   เช่น 

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

2.1.10  การอ้างหนังสือแปล    

                  ระบุช่ือผูเ้ขียนท่ีเป็นเจา้ของเร่ือง   ถา้ไม่ทราบช่ือผูเ้ขียน จึงระบุช่ือผูแ้ปล เช่น 
          (ครอวฟ์อร์ด, 2515: 111) 

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

      2.1.11   การอ้างเอกสารทีเ่ป็นบทวจิารณ์    

                   ใหใ้ส่ช่ือผูว้ิจารณ์  เช่น 
                         (Dokecki, 1973: 18) 
                         (เกศินี หงสนนัท,์ 2517: 379) 

         2.1.12  การอ้างเอกสารทีอ้่างถงึในเอกสารอืน่ 

         ถา้ตอ้งการอา้งเอกสารท่ีผูแ้ต่งไดอ้า้งถึงในงานของตน การอา้งเช่นน้ีถือวา่ มิไดเ้ป็นการอา้งถึงเอกสาร
นั้นโดยตรง ใหร้ะบุนามผูแ้ต่งของเอกสารทั้งสองรายการ โดยระบุนามผู้แต่งและปีพมิพ์ของเอกสารอนัดบัแรก ตาม
ดว้ยคาํวา่ อ้างถงึใน หรือ cited in แลว้ระบุนามผู้แต่งของเอกสารอนัดบัรองและปีพมิพ์  

   ตัวอย่าง 10 
                           …แทจ้ริงประโยชนท่ี์หอพระสมุดสาํหรับพระนครจะทาํใหแ้ก่บา้นเมืองได ้ไม่ใช่แต่รวมหนงัสือเก็บ
ไวเ้ป็นสมบติัของบา้นเมืองอยา่งเดียว ถา้หากสามารถตรวจสอบหนงัสืออนัเป็นเหตุใหเ้กิดวิชาความรู้ พิมพใ์ห้
แพร่หลายได ้ยงัเป็นประโยชนย์ิง่ข้ึนเหมือนกบัแจกจ่ายสมบติันั้นไปใหถึ้งมหาชนอีกชั้นหน่ึง กรรมการจึงเห็นเป็นขอ้
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สาํคญัมาแต่แรกตั้งหอพระสมุดสาํหรับพระนคร ซ่ึงหอพระสมุดควรเอาเป็นธุระในเร่ืองพิมพห์นงัสือดว้ย (สมเดจ็
กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, 2495: 110 อา้งถึงใน แมน้มาส ชวลิต, 2509: 38)……. 

 ถา้เอกสารอนัดบัรองไม่ไดร้ะบุปีพิมพข์องเอกสารอนัดบัแรก ใหล้งดงัน้ี 
 (พระยาอนุมานราชธน อา้งถึงใน สายจิตต ์เหมินทร์, 2507: 25-26) 

              (Bradford, cited in Deutsch, 1943: 43) 

 ถา้กล่าวถึงนามเจา้ของเอกสารอนัดบัแรกในเน้ือหาอยูแ่ลว้กล็งแต่เพียงปีพิมพแ์ละเลขหนา้(ถา้มี) ของ
เอกสาร อนัดบัแรกและช่ือเอกสารอนัดบัรองไวไ้ดใ้นวงเลบ็ (  ) เช่น 

 สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพไดท้รงรายงานถึงจาํนวนหนงัสือไทยท่ีมีอยูใ่นหอพระสมุดสาํหรับ 
พระนคร ในปี พ.ศ. 2459 ดงัน้ีคือ…(2459: 60  อา้งถึงใน แมน้มาส ชวลิต, 2509: 24) 

พระยาอนุมานราชธนในเร่ือง แหลมอินโดจีนสมยัโบราณ (สายจิตต ์เหมินทร์, 2507: 25-26)… 
เร่ือง The Journals of Gamaliel Bradford, 1883-1932 (Deutsch, 1943: 43) ไดร้ายงาน….............. 
หรือ     Bradford (Deutsch, 1943: 43) ไดก้ล่าวถึงในการเดินทางตอนหน่ึงวา่…………….. 

2.1.13  การอ้างถงึส่วนหน่ึงของหนังสือรวมบทความ 

        การอา้งถึงส่วนหน่ึงของหนงัสือซ่ึงเป็นส่ิงพิมพร์วมบทความ หรือผลงานของผูเ้ขียนหลายคนและมี
ผูรั้บผดิ ชอบในการรวบรวม หรือทาํหนา้ท่ีบรรณาธิการ ใหร้ะบุเฉพาะนามผูเ้ขียนบทความ  ในกรณีท่ีไม่ปรากฏนาม
ผูเ้ขียนบทความใหใ้ชว้ิธีการอา้งอิงตามแบบเดียวกบัการอา้งเอกสารท่ีไม่ปรากฏนามผูแ้ต่งท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

    2.1.14   การอ้างเอกสารพเิศษหรือส่ือลกัษณะอืน่ 

         การอา้งถึงเอกสารพิเศษ   เช่น ตน้ฉบบัตวัเขียน รายการวิทย ุโทรทศัน ์สไลด ์ฟิลม์สตริป เทป แผนท่ี 
 เป็นตน้ ใหร้ะบุลกัษณะของเอกสารพิเศษหรือส่ือนั้นๆ  เช่น 

   ต้นฉบบัตวัเขยีน คมัภร์ีโบราณ 
         (London, British Library, Arundel  MSS; 285, fol. 165b) 
         (“การเกต.” สมุดไทยขาว อกัษรไทยเส้นดินสอดาํ, 1: 55)  
         (“ทีฆนิกายมหาวคคปาลี.” ฉบบัล่องชาด, ผกู 11) 
          (“เร่ืองงบประมาณการจ่ายเงินแผน่ดิน ร.ศ. 111-112.” หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. น. 1-3. เลขท่ี 3, 10, 

11.) 

                        รายการวทิยุโทรทศัน์ 
         (กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, รายการโทรทศัน ์ชุด “มรดกไทย”) 

                         สไลด์ ฟิล์มสตริปส์ 
                        (กรมส่งเสริมการเกษตร, สไลด)์ 

  เทป 
                        (ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช, เทปตลบั) 
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       เอกสารพิเศษเหล่าน้ี ถา้ในการอา้งถึงหวัขอ้ใดกต็ามท่ีมีนามซํ้ ากนั ใหใ้ชอ้กัษร ก ข ค ง หรือ a b c d 
กาํกบัไวห้ลงัช่ือเช่นกนั  เช่น 

       (พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั ก. สมุดไทยดาํอกัษรไทยเส้นรง: 42-43) 
       (พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั ข. สมุดไทยดาํอกัษรไทยเส้นรง: 24-44) 

                    2.1.15   การอ้างการส่ือสารระหว่างบุคคล 

       การส่ือสารระหวา่งบุคคล อาจเป็นจดหมาย บนัทึก การสนทนา การสมัภาษณ์ ฯลฯ ใหร้ะบุช่ือท่ีผูเ้ขียน
ส่ือสารดว้ย พร้อมวนัท่ีถา้ทาํได ้เช่น 

P.K. Nought (personal communication, April 10, 1983) mentioned… 
(Wichai Sangsakda, interview, January 8, 1992) 
(เสนอ อินทรสุขศรี, จดหมาย, 10 มกราคม 2530) 
(กระมล ทองธรรมชาติ, สัมภาษณ์, 5 กนัยายน 2529) 

 

2.2  การอ้างองิแบบตวัเลข(the numerical arrangement system) 

 ระบบการอา้งอิงแบบตวัเลข เป็นการระบุแหล่งขอ้มูลท่ีใชอ้า้งอิงในเน้ือหาวิทยานิพนธ์เป็นหมายเลข
เรียงลาํดบัต่อเน่ืองกนัโดยตลอดตั้งแต่บทแรกจนจบบทสุดทา้ย โดยใชว้ิธีการดงัน้ี 

1)  ใส่ตวัเลขกาํกบัไวใ้นวงเลบ็ (  ) หรือ  [  ] ทา้ยขอ้ความหรือช่ือบุคคลท่ีอา้งอิง  โดยใหต้วัเลขอยูใ่น
ระดบับรรทดัเดียวกนักบัเน้ือหา  ในลกัษณะท่ีเด่นชดัต่างจากการใชต้วัเลขในความมุ่งหมายอ่ืน เช่น พิมพต์วัหนา  
หรือ ตวัเอน  หรือจะพิมพต์วัเลขอยูใ่นวงเลบ็ยกลอยข้ึนเหนือแนวบรรทดักไ็ด ้ แต่ใหเ้ลือกใชใ้หเ้หมือนกนัเพียงแบบ
เดียวเท่านั้น 

2)   ใหใ้ส่ตวัเลขอา้งอิงเรียงลาํดบัตั้งแต่เลข 1 เป็นตน้ไปต่อเน่ืองกนัทุกบทจนจบเล่ม     
3)   ในกรณีท่ีมีการอา้งอิงซํ้ าใหใ้ชต้วัเลขเดิมท่ีเคยใชอ้า้งมาก่อนแลว้ 
4)  แหล่งท่ีใชอ้า้งอิงทั้งหมดนั้น จะไปปรากฏอยูใ่น รายการอ้างองิ (References) ทา้ยเล่ม โดยการ

เรียงลาํดบัตามหมายเลข และพิมพห์มายเลขอยูใ่นเคร่ืองหมายวงเลบ็ (  ) หรือ [  ] 
                           5)  ในกรณีท่ีมีการอิงแบบเสริมความ ใหดู้รายละเอียดในหวัขอ้ “การอา้งอิงในเชิงอรรถเสริมความ”  หนา้  67 

 

2.3  การอ้างองิแบบเชิงอรรถ( the footnote system) 

 การอา้งอิงแบบเชิงอรรถ เป็นการระบุเอกสารและแหล่งขอ้มูลท่ีใชอ้า้งอิงในเน้ือหาวิทยานิพนธ์แต่ละ
หนา้โดยเขยีนตวัเลขกาํกบัในเนือ้ความ ณ ตาํแหน่งทีต้่องการอ้างองิ   ให้ตวัเลขยกลอยขึน้เหนือแนวบรรทดัเลก็น้อย
(Superscript)เร่ิมด้วยหมายเลข 1 ไม่ต้องใส่เคร่ืองหมายวงเลบ็(  )เรียงลาํดบัต่อเน่ืองไปจนจบบท  เมื่อขึน้บทใหม่ให้
เร่ิมด้วยหมายเลข 1 ใหม่ทุกบท   แล้วจึงเขยีนรายการเชิงอรรถอ้างองิท้ายหน้าน้ันๆ โดยเขยีนหมายเลขกาํกบัยกลอย
ขึน้เหนือแนวบรรทดัเลก็น้อยหน้าข้อความ  ให้ตรงกบัหมายเลขทีอ้่างในเนือ้ความ   
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 2.3.1    วธีิการเขียนเชิงอรรถอ้างองิ 
การอา้งอิง แบบเชิงอรรถ ต่างจากการอา้งอิง แบบนาม-ปี หรือ แบบตวัเลข  คือ ตอ้งระบุลกัษณะท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเอกสารหรือขอ้มลูท่ีอา้งอิงอย่างละเอยีด นอกจากน้ี การระบุเอกสารหรือแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการอา้งอิงยงั
มีรูปแบบแตกต่างกนัไปตามประเภทของเอกสารหรือขอ้มูลท่ีถูกอา้งอีกดว้ย เช่น หนงัสือ บทความในหนงัสือ 
บทความในวารสาร บทความในหนงัสือพิมพ ์วิทยานิพนธ์ เอกสารไม่ตีพิมพ ์การสมัภาษณ์ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และส่ือ
จากอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ ดงันั้นการอา้งอิงแบบเชิงอรรถจึงยุง่ยากซบัซอ้นกวา่การอา้งอิงแบบนาม-ปีหรือแบบตวัเลข   
รายละเอียดของการเขียนเชิงอรรถอา้งอิงซ่ึงมีรูปแบบแตกต่างกนัตามประเภทของเอกสารหรือแหล่งขอ้มูลท่ีใชอ้า้งอิง  
มีดงัน้ี 

   (1)  หนังสือ 

                      ผู้แต่ง,\\ ช่ือหนังสือ, คร้ังที่พิมพ์ (สถานที่พิมพ์ :\ สํานักพิมพ์,\ ปีพิมพ์),\ หน้า…. 

           *** ( เคร่ืองหมาย  \  แต่ละขดีหมายถงึให้เว้นระยะพมิพ์  1  ตวัอกัษร ) *** 

           การอา้งถึงหนงัสือขอ้ความสาํคญัท่ีตอ้งระบุไดแ้ก่ ผู้แต่ง ช่ือหนังสือ คร้ังทีพ่มิพ์ สถานที่พมิพ์   
สํานักพมิพ์  ปีพมิพ์   และ  เลขหน้า 

    ผู้แต่ง 
 -  ใหร้ะบุช่ือและนามสกลุตามลาํดบั ทั้งชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ 

    -   ผูแ้ต่งท่ีมีราชทินนาม ฐานนัดรศกัด์ิ สมณศกัด์ิ ใหใ้ส่ไวห้นา้ช่ือ 
    -  หลงัช่ือผูแ้ต่งใส่เคร่ืองหมาย จุลภาค ( , ) 

 -  ดูรายละเอียดการระบุนามผูแ้ต่งเพ่ิมเติมไดใ้นการอา้งอิงแบบนาม-ปี 

                       ช่ือหนังสือ             
 -  ใหร้ะบุต่อจากผูแ้ต่ง ถา้ไม่มีผูแ้ต่งใหร้ะบุช่ือหนงัสือไดเ้ลย 
 - ในภาษาองักฤษหรือภาษาอ่ืนท่ีมีการใชต้วัอกัษรตวัใหญ่-ตวัเลก็คลา้ยภาษาองักฤษ ใหเ้ขียนตวั

ใหญ่เฉพาะอกัษรตวัแรกของช่ือเร่ืองและช่ือเร่ืองรอง [ถา้มีซ่ึงมกัจะเขียนตามหลงัเคร่ืองหมายมหพัภาคคู่( : ) ] 
ตลอดจนช่ือเฉพาะ  ช่ือเร่ืองควรพมิพ์ ตวัหนา ตวัเอน หรือ ขดีเส้นใต้ 

 - หลงัช่ือเร่ือง ถา้ตามมาดว้ยสถานท่ีพิมพ ์ ไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายใดๆ คัน่ แต่ถา้ตามมาดว้ยคร้ังที่
พมิพ์ ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย จุลภาค  ( , )  

      ตัวอย่าง 11 

          สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตาํนานวดับวรนิเวศวิหาร… 
               Carter V.Good and Douglas E. Scated, Methods of research: educational psychological … 
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          สถานทีพ่มิพ์ สํานักพมิพ์ ปีพมิพ์ 

         - ใหร้ะบุต่อจากช่ือเร่ือง หรือคร้ังท่ีพิมพ ์โดย ใส่ในวงเลบ็   (  ) 
        - เคร่ืองหมายท่ีใช ้หลงัสถานท่ีพิมพใ์ชเ้คร่ืองหมายมหัพภาคคู่  (  :  )  

        หลงัสาํนกัพิมพใ์ชเ้คร่ืองหมาย  จุลภาค  ( , )     หลงัปีพิมพ ์ใหใ้ส่เคร่ืองหมายจุลภาค   ( , ) 

         เลขหน้า 
              - ถา้เร่ืองท่ีอา้งเป็นภาษาไทย ให้ใชค้าํว่า “หน้า” และระบุเลขหน้า ตามหลงัเลขหนา้ให้ใส่

เคร่ืองหมาย มหัพภาค( . ) 
             - ถา้เร่ืองท่ีอา้งเป็นภาษาต่างประเทศ ใหใ้ชต้วั p. (กรณีอา้งหนา้เดียว)หรือ pp. (กรณีอา้งหลายหนา้) 

และระบุเลขหนา้  หลงัเลขหนา้ใหใ้ส่เคร่ืองหมายมหพัภาค ( . )   (ดูตวัอยา่ง 12, 13) 

       ตัวอย่าง 12 
           สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตาํนานวดับวรนิเวศวิหาร (พระนคร: โรงพิมพ์

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

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

        ตัวอย่าง 13     (การเขยีนเชิงอรรถอ้างองิเอกสารประเภทหนังสือ) 

       เร่ืองทา้วฮุ่งหรือเจือง เป็นเร่ืองยาวมาก มีโคลงทั้งส้ิน 5,000 บท เป็นหนงัสือชนิดท่ีเรียกวา่ มหากาพย ์
วรรณกรรมเร่ืองน้ีเป็นเอกสารประวติัศาสตร์ท่ีนกัประวติัศาสตร์จะตอ้งศึกษา 

       ในการประชุมนานาชาติเร่ืองไทยศึกษา นกัวิชาการชาวเยอรมนั เคลาส์ โรเซนแบร์ก (Klaus Rosenberg)  
ศึกษาเร่ืองราวของขนุเจืองจากตาํนานพงศาวดารและวรรณกรรมร้อยกรองรวม 8 เร่ือง ไดแ้ก่… 

         การเขียนยกยอ่งกษตัริยว์า่เป็นเทพ หรือสืบเช้ือสายจากเทพ เป็นลกัษณะการสร้างความสาํคญัใหแ้ก่
สถาบนัของผูน้าํ พบไดบ่้อยๆ ในนิทานประเภทเทพปกรณมัของชนหลายชาติ เช่น เทพปกรณมัของเกาหลี   เป็นตน้ 

 
                     จิตร ภูมิศกัด์ิ, ความเป็นมาของคาํสยาม ไทย ลาวและขอม และลกัษณะทางสงัคมของช่ือชนชาติ (กรุงเทพฯ: 
สาํนกัพิมพด์วงกมล, 2524), หนา้ 124. 

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

  Chun Shin-Yong, editor, Korean folk tales (Seoul: International Cultural Foundation, 1973), pp. 61-65. 
    
        หนังสือที่มีผู้แต่ง 2 คน และมากกว่า 2 คน 
      ใหใ้ชห้ลกัเกณฑข์า้งตน้ แต่จะแตกต่างไปเพียงวิธีการระบุช่ือผูแ้ต่ง   เช่น 
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   Harold Burris-Meyer and Edward C. Cole, Theatres and auditoriums, 2nd ed. with new supplement (New 
York: Robert E. Krieger, 1975), p. 92. 

    สุธรรม พงศส์าํราญ, วิรัช ณ สงขลา และพึงใจ พึ่งพานิช, หลกัประกนัวินาศภยั (กรุงเทพมหานคร: 
สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2519), หนา้ 48. 

                      หนังสือทีม่ีผู้แปล 

      ใหใ้ชห้ลกัเกณฑข์า้งตน้ โดยระบุช่ือผู้แต่งก่อน ส่วนช่ือผูแ้ปลจะตามหลงัช่ือเร่ืองท่ีแปล เช่น  

    จอร์ช แนช้, แดน วอลดอร์ฟ, และโรเบิร์ต อีไพรซ์, มหาวิทยาลยักบัชุมชนเมือง, แปลโดย อปัสร ทรัยอนั 
และคนอ่ืน ๆ (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพแ์พร่พิทยา, 2518), หนา้ 19.  

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

       ใหล้งช่ือเร่ืองไดเ้ลย โดยใชห้ลกัเกณฑข์า้งตน้เช่นกนั เช่น  
             คาํพิพากษาฎีกา ประจาํพทุธศกัราช 2526 (กรุงเทพมหานคร: เนติบณัฑิตยสภา, 2527), หนา้ 1359. 

        การอ้างเอกสารทีป่รากฏในเอกสารอืน่ 

        ใหใ้ชห้ลกัเกณฑข์า้งตน้ โดยลงรายการดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

                  สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ,  ตาํนานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพทุธ  
สาสนสคัหะ และหอสมุดสาํหรับพระนคร (พระนคร: โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2459), หนา้ 110,  อา้งถึงใน 
แมน้มาส  ชวลิต, 2509: 24. 

  (2 )  วารสาร 

 ช่ือผู้แต่ง,\\ “ ช่ือบทความ,”\ ช่ือวารสาร\ ตวัเลขปีทีห่รือเล่มที,่ฉบบัที ่\ (เดอืน \ ปีพมิพ์) :\ เลขหน้า. 

 

                      การเขียนเชิงอรรถอา้งอิงวารสาร ขอ้ความสาํคญัท่ีระบุไดแ้ก่ ช่ือผู้แต่ง ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ปีทีห่รือ
เล่มที ่ เดอืน ปีพมิพ์  เลขหน้า 

           ผู้แต่ง 
       -  ใชห้ลกัเดียวกบัผูแ้ต่งหนงัสือ 
       -  ถา้ไม่มีช่ือผูแ้ต่ง ใหร้ะบุช่ือบทความไดท้นัที 

                        ช่ือบทความ 
                      -  ช่ือบทความอยูใ่นเคร่ืองหมาย “….” โดยไม่ขีดเส้นใต ้หลงัช่ือบทความใส่เคร่ืองหมายจุลภาค (,) 
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     ช่ือวารสาร 
-  ช่ือวารสารควรใชต้วัหนา หรือตวัเอนหรือขีดเส้นใต ้
-  ใชต้ามท่ีปรากฏบนหนา้ปกของวารสาร 
-  หลงัช่ือวารสารไม่มีเคร่ืองหมายใดๆ 

                        ปีที ่หรือเล่มที ่(volume) 
      -  วารสารท่ีมีทั้ง ปีที่ หรือ เล่มที ่(volume) และ ฉบับที่ (number) ใหร้ะบุเฉพาะ ตวัเลข ของปีท่ี หรือ

เล่มท่ี และตวัเลข ฉบบัท่ี เท่านั้น ไม่ต้องพมิพ์คาํว่า ปีที,่เล่มที ่และ ฉบบัที ่   กรณีท่ีแต่ละฉบบัมีการข้ึนเลขหนา้ใหม่ 
ใหร้ะบุฉบบัท่ีดว้ย 

       -  วารสารท่ีไม่มีปีท่ี หรือเล่มท่ี มีแต่ฉบบัท่ี ใหใ้ช ้ฉบบัที่ หรือ No. เช่น ฉบบัท่ี 2 หรือ No. 2 

        เดอืน  ปี 
-  ใหใ้ชต้ามท่ีปรากฏในวารสาร 
-  ช่ือเดือนใหส้ะกดเตม็ ตามดว้ยปี โดยใส่ใน วงเลบ็ (  ) 
-  หลงัเดือน ปี ใหใ้ชเ้คร่ืองหมาย มหัพภาคคู่ ( : ) 

        เลขหน้า 
-   ระบุเลขหนา้ท่ีบทความนั้นตีพิมพ ์วา่เร่ิมจากหนา้ใดถึงหนา้ใด  โดย  ไม่มีคาํวา่   หน้า 

   -   ถา้บทความพิมพต่์อในหนา้อ่ืนของวารสารฉบบัเดียวกนัระบุเลขหนา้ท่ีปรากฏทั้งหมดโดย 
    ใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค ( , ) คัน่ 
-   หลงัเลขหนา้ ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย มหัพภาค  ( . ) 

 ตัวอย่าง     การเขียนเชิงอรรถอ้างอิงบทความในวารสาร 

 จกัรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ และทวี สวนมาลี, “ความสามารถในดา้นการเงินของเทศบาล: กรณีของเทศบาล
นครกรุงเทพก่อนเปล่ียนแปลงเป็นกรุงเทพมหานคร,” วารสารพฒันบริหารศาสตร์ 16 (เมษายน 2519): 239. 

 “พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2518,” ราชกิจจานุเบกษา 92 (6 กมุภาพนัธ์ 2518): 120. 
  ศรีศกัร วลัลิโภดม, “ขา้วกบัการพฒันาของรัฐในประเทศไทย,” ศิลปวฒันธรรม 6 (พฤษภาคม 2528): 120-121. 

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

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

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

 American Library Association, Reference and Adult Services Division, Standards Committee, “A 
commitment to information services,” Library Journal 101 (15 April 1976): 973. 
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 Les Leventhal, Phillip C. Abrami, and Raymond P. Perry, “Do teacher rating forms reveal as much 
about students as about teacher ?,” Journal of Educational Psychology 68 (August 1976): 445. 

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

      (3)   บทความในหนังสือ  

                     ช่ือผู้แต่ง,\\“ช่ือบทความ,”\ ใน \ ช่ือหนังสือ,\\ ช่ือบรรณาธิการ,บรรณาธิการ(ถา้มี). ( สถานทีพ่มิพ์ :\ 
สํานักพมิพ์,\ ปีพมิพ์),\ หน้า…. 

     
       ขอ้ความสาํคญัท่ีควรระบุในการอา้งอิงหนงัสือรวมบทความท่ีมีผูแ้ต่งหลายคน และมีผูรั้บผดิชอบในการ

รวบรวม หรือเป็น บรรณาธิการ    ไดแ้ก่  ผู้แต่ง ช่ือบทความ ช่ือหนังสือ ช่ือบรรณาธิการ สถานทีพ่มิพ์ สํานักพมิพ์ ปี
พมิพ์ เลขหน้า 

 
 ตวัอย่าง    การเขยีนเชิงอรรถอ้างอิงบทความในหนังสือ 

                  กอบเก้ือ สุวรรณทตั-เพียร, “สงัคมตะวนัตกและวิวฒันาการ ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2,” ใน อารย-
ธรรมตะวนัตก, กอบเก้ือ สุวรรณทตั-เพียร, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพค์มัภีร์, 2519), หนา้ 335. 
                 โสภณ รัตนากร, “หมายเหตุคดีตามฎีกาท่ี 2405/2516,” ใน แนวฎีกาวิธีพิจารณาความแพง่ 2516-2527 
พร้อมหมายเหตุทา้ยฎีกา ขอ้วินิจฉยั และขอ้สงัเกต (กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายวิชาการกลุ่มเนติธรรม, 2527), หนา้ 21-22. 
                  John Tebbel, “The role of technology in the future of libraries,” in The Metropolitan library, eds. Ralph 
W. Conant and Kathleen Molz (Cambridge, MA: MIT Press, 1972), pp. 255-256. 
                 Carl Weinbergy and Philip Reidford, “Humanistic educational psychology,” in Humanistic foundations 
of education, ed. Carl Weinbergy (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1972), p. 105. 

        (4 ) บทความในหนังสือพมิพ์ 

                 ช่ือผู้แต่ง,\\ “ ช่ือบทความ,”\ ช่ือหนังสือพมิพ์(วนั\ เดอืน \ ปีพมิพ์) :\ เลขหน้า.         

        ลกัษณะการเขียนเชิงอรรถอา้งอิงบทความหนงัสือพิมพ ์  คลา้ยกบัการเขียนเชิงอรรถอา้งอิงบทความ
วารสาร ต่างกนัตรงท่ีการอา้งบทความในหนงัสือพมิพ ์ ไม่มกีารระบุปีที ่ หรือ เล่มที ่ แต่ระบุวนัท่ีของหนงัสือพิมพท่ี์ใช้
อา้งอิงเพ่ิมเติม 

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

      ช่ือผู้แต่ง,\\ “ ช่ือบทความ,”\ ช่ือสารานุกรม\ ปีทีห่รือเล่มที ่\ (เดอืน \ ปีพมิพ์) :\ เลขหน้า.   

        การเขียนเชิงอรรถอา้งอิงบทความสารานุกรม มีลกัษณะคลา้ยกบัการเขียนเชิงอรรถอา้งอิงบทความ
วารสาร โดยขอ้ความสาํคญัท่ีระบุไดแ้ก่ ผู้แต่ง ช่ือบทความ ช่ือสารานุกรม เล่มที ่ปีพมิพ์ เลขหน้า 

       ตวัอย่าง    การเขยีนเชิงอรรถอ้างอิงจากสารานุกรม 

           เจริญ  อินทรเกษตร,  “ฐานนัดร,”  สารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 11 (2515-2516): 6914. 
          Eileen M. Trauth, “Information resource management,” Encyclopedia of Library and Information 

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

(Macropaedia)10 (1974): 613. 

  (6)  วทิยานิพนธ์ 

     ช่ือผู้เขยีนวทิยานิพนธ์,\\ “ช่ือวทิยานิพนธ์,” \(ระดบัปริญญา \สาขาวชิา หรือภาควชิา \คณะ\ มหาวทิยาลยั,   
ปีการศึกษา), \หน้า (ถ้ามี). 

 
       การอา้งอิงวิทยานิพนธ์ ให้ระบุ ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ช่ือวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญา ช่ือภาควิชา

หรือสาขาวิชา คณะ ช่ือมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา เลขหน้า 
           ผู้เขยีนวทิยานิพนธ์ 

 -  ใชห้ลกัเดียวกบัผูแ้ต่ง 

      ช่ือวทิยานิพนธ์ 
                  -  ใชห้ลกัเดียวกบัช่ือบทความในวารสาร 

           ระดบัปริญญา 
                 - ใชค้าํวา่ วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต หรือ Master’s thesis สาํหรับวิทยานิพนธ์ระดบั

ปริญญาโท และใชค้าํวา่  วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎบีณัฑิต หรือ Doctoral dissertation สาํหรับวิทยานิพนธ์ระดบั
ปริญญาเอก โดยเขียนไวใ้นวงเลบ็ (  ) 

           ช่ือภาควชิาหรือสาขาวชิา คณะ มหาวทิยาลยั 
                  -  หลงัขอ้ความน้ี ใส่เคร่ืองหมายจุลภาค (,) 
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           ปีพมิพ์ 
-  ใชต้ามท่ีปรากฏบนหนา้ปกของวิทยานิพนธ์ 
-  หลงัขอ้ความน้ี ปิดวงเลบ็ ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) 

         ตวัอย่าง   การเขยีนเชิงอรรถอ้างอิงจากวทิยานิพนธ์ 

     จิตรลดา  ดิษยนนัทน,์  “กลยทุธ์ในการผลิตรายการละครโทรทศันข์องบริษทักนัตนาวีดีโอโปรดกัชนั จาํกดั,”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2538), หนา้ 99. 

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

    (7)   การเขยีนเชิงอรรถอ้างองิจากเอกสารไม่ตพีมิพ์เผยแพร่ และเอกสารอืน่ๆ 

 -  วิธีการอา้ง ใชห้ลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกนักบัหนงัสือ 
 -  ช่ือเร่ืองใหพ้มิพอ์ยูใ่นเคร่ืองหมาย   “……………”     
 -  ทา้ยสุดใหว้งเลบ็คาํวา่   (เอกสารไม่ตพีมิพ์เผยแพร่) 

        ตวัอย่าง   การเขยีนเชิงอรรถอ้างอิงจากเอกสารไม่ตีพมิพ์เผยแพร่ และเอกสารอ่ืนๆ 

 สงดั เปล่งวาณิช, “เร่ืองกิจการสาธารณสุขท่ีสมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงริเร่ิม หรือปรับปรุงให้
กา้วหนา้,” บรรยาย ณ พระท่ีนัง่สิวโมกขพิมานในพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ, 29 กรกฎาคม 2505. (เอกสารไม่ตีพิมพ์
เผยแพร่) 

สถานการณ์ทางเอกสารในการสัมมนาเร่ือง,” การกระจายรายไดแ้ละแรงงาน“ ,นิคม จนัทรวิทูร                   
2520. กุมภาพนัธ์ 24 เสนอท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  2520และแนวโน้มในอนาคตปี 2519 เศรษฐกิจในรอบปี 

(เอกสารไม่ตีพิมพเ์ผยแพร่) 
 คณะกรรมการวินิจฉยัร้องทุกข,์ “คาํวินิจฉยัท่ี 20/2528 เร่ือง นายวิษณุ หงส์พงศ ์ กบัพวกร้องทุกขใ์หเ้พิก

ถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข,” 6 กนัยายน 2528. 
 สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “มติคณะรัฐมนตรี ท่ี สร. 0404/ว. 50 เร่ือง การลงโทษขา้ราชการท่ีกระทาํ

ความผดิวินยักรณีทุจริตในการสอบ,” 12 เมษายน 2511. 
 คณะกรรมาธิการการศึกษาและวฒันธรรม (สภานิติบญัญติัแห่งชาติ), “บนัทึกการประชุมพิจารณาร่าง

พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ…, คร้ังท่ี 5/2521,” 2 สิงหาคม 2521 
 กรมสรรพากร, “หนงัสือท่ี กค. 0802/10123,” 22 สิงหาคม 2528. 
 “เร่ืองงบประมาณการจ่ายเงินแผน่ดิน ร.ศ. 111-112,” หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, น.1.3 เลขท่ี 3,10, 11. 
 Suthilak Ambhanwong,  “Present scene in library education in universities, Thailand,” Paper presented at 

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

        สัมภาษณ์ \\ ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์, \\ตาํแหน่ง (ถ้ามี) ,\\วัน เดือน ปี ที่ทาํการสัมภาษณ์ . 

        การอา้งถึงการสัมภาษณ์ ให้ระบุคาํว่า  สัมภาษณ์   ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์  ตาํแหน่ง(ถา้มี) วัน เดือน ปีท่ี 
 ทาํการสัมภาษณ์ 

         ผู้ให้สัมภาษณ์ 

- ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัผูแ้ต่ง โดยระบุช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์คร้ังละ 1 คน 
-  ถา้สมัภาษณ์หลายคนในหน่วยงานเดียวกนัพร้อมกนั ใหร้ะบุช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์ทีละคน 
-  ตาํแหน่งของผูใ้หส้มัภาษณ์เท่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีสมัภาษณ์ (ถา้มี) 

  ตวัอย่าง   การเขยีนเชิงอรรถอ้างอิงการจากการสัมภาษณ์ 

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

University,  25 February 1977. 

      2.3.2   การเขียนเชิงอรรถอ้างองิเม่ืออ้างเอกสารซ้ํา 

       ในการเขียนเชิงอรรถของเอกสารท่ีอา้งถึงเป็นคร้ังแรกใหล้งรายการอยา่งสมบูรณ์ แต่ถา้มีการอา้ง
เอกสารเร่ืองนั้นซํ้ าอีก ใหใ้ชว้ิธีเขียนดงัน้ี 

       การอา้งเอกสารเร่ืองนั้นซํ้าโดยไม่มเีอกสารอืน่มาคัน่ ถา้เป็นเอกสารภาษาไทยใหใ้ชว้า่ เร่ืองเดยีวกนั ถา้
เป็นเอกสารภาษาต่างประเทศใหใ้ชว้า่ Ibid. แต่ถา้เอกสารเร่ืองเดียวกนันั้นมาจากหนา้ท่ีอา้งถึงต่างหนา้กนั ให ้ระบุเลข
หน้าไปดว้ย  เช่น 

                             เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 13. 
                             Ibid., p. 19. 

       แต่ถา้มีการอา้งเอกสารนั้นซํ้ าในบทเดียวกนัโดยมีเอกสารอ่ืนมาคัน่ ใหล้งรายการยอ่โดยตดัขอ้ความส่วน
ท่ีเป็นสถานท่ีพิมพ ์สาํนกัพิมพ ์ปีพิมพ ์ออกได ้

      ตวัอย่าง  การเขยีนเชิงอรรถอ้างอิงเมื่ออ้างเอกสารซ้ํา 

     ¹ขจร สุขพานิช, ฐานนัดรไพร่(กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร, 2519), หนา้  2. 

          2เจริญ อินทรเกษตร,   “ฐานนัดร,”  สารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 11 (2515-2516): 6914. 
         3ขจร สุขพานิช, ฐานนัดรไพร่, หนา้ 13. 

         4เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 35. 
      5เจริญ อินทรเกษตร, “ฐานนัดร,” สารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 11: 6914. 
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         1William A. Katz, Introduction to reference work,2nded. (New York: McGraw-Hill, 1974), 1: 13. 
                 2Ibid., p. 21. 

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

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

Wilson, 1971), pp. 3.8-3.9. 

      2.3.3   การพมิพ์เชิงอรรถอ้างองิ 
       การพมิพ์เชิงอรรถอ้างองิให้ใช้ตวัเลขอารบกิ หรือตวัเลขไทย อย่างใดอย่างหน่ึงตลอดทั้งวทิยานิพนธ์

(กรณทีีใ่ช้เลขไทย ตวัเลขอืน่ๆในเนือ้หาวทิยานิพนธ์และเลขหน้าต้องพมิพ์เลขไทยด้วย ยกเว้นตวัเลขประกอบ
เอกสารอ้างองิภาษาองักฤษให้ใช้ตวัเลขอารบกิ) โดยพมิพ์ยกลอยขึน้เหนือแนวบรรทดัเลก็น้อย(Superscript) ณ 
ตาํแหน่งทีต้่องการอ้างองิ  ไม่ต้องมีเคร่ืองหมายวงเลบ็     เร่ิมด้วยหมายเลข 1 เรียงลาํดบัต่อเน่ืองไปจนจบบท   เมื่อ
ขึน้บทใหม่ให้เร่ิมด้วยหมายเลข 1 ใหม่ทุกบท   และพมิพ์รายการเชิงอรรถอ้างองิท้ายหน้า       รายการเชิงอรรถอา้งอิง
ใหพ้ิมพไ์วส่้วนล่างของแต่ละหนา้ท่ีอา้งถึง และใหแ้ยกจากเน้ือเร่ืองโดยขีดเส้นคัน่ขวางจากแนวพิมพด์า้นซา้ยของ
กระดาษ ยาวประมาณ 2 น้ิว    และพิมพเ์ชิงอรรถใตเ้ส้นน้ี ห่างเส้นประมาณ 0.5 น้ิว บรรทัดแรกของแต่ละรายการให้

ย่อหน้า  ตรงกบัย่อหน้าของเน้ือหาวทิยานิพนธ์  โดยเขยีนหมายเลขกาํกบัหน้ารายการอ้างอิง ยกลอยเหนือแนว
บรรทดั ให้ตรงกบัหมายเลขทีอ้่างอิงในเน้ือความในหน้าน้ันๆ     ถ้าเชิงอรรถมีเกนิกว่า 1 บรรทดั   บรรทดัต่อมาให้
พมิพ์ตรงกบัแนวพมิพ์ด้านซ้ายทุกบรรทดัจนจบรายการ โดยใหบ้รรทดัสุดทา้ยของขอ้ความในเชิงอรรถอยูห่่างจาก
ขอบกระดาษดา้นล่าง ประมาณ 1 น้ิว   ขอ้ความของเชิงอรรถอา้งอิงทุกรายการตอ้งจบลงในหนา้เดียวกนั ครบตาม

จาํนวนหมายเลขท่ีอา้งอิงอยูใ่นแต่ละหนา้ ยกเว้นถ้าเชิงอรรถรายการใดยาวมาก  และไม่มีเชิงอรรถข้ออืน่ตามมาใน
หน้าเดยีวกนั ให้พมิพ์ต่อในหน้าถดัไปได้       

ตัวอย่าง 
    กระบวนการประเมินความตอ้งการเป็นเทคนิคท่ีจะช่วยให้งานบริหารโรงเรียนของครูใหญ่ เป็นท่ี

ยอมรับของครู อาจารย ์นกัเรียน และชุมชน สมาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในหน่วยงานมองเห็น¹ 
 

      ¹สุรพนัธ์ ยนัตท์อง,  การบริหารโรงเรียน: นวตักรรม เทคนิค ประสบการณ์ (กรุงเทพมหานคร: หน่วย
ศึกษานิเทศก ์กรมการฝึกหดัครู, 2533), หนา้ 133. 

 ระยะห่างจากขอบกระดาษประมาณ 1 น้ิว 
 
 
 

                                      แนวขอบกระดาษดา้นล่าง 
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2.3.4   การอ้างองิในเชิงอรรถเสริมความ 

ในกรณีท่ีผูเ้ขียนประสงคจ์ะอธิบายหรือขยายความ หรือใหค้วามหมายของศพัทเ์ฉพาะท่ีคิดวา่ผูอ่้านไม่ทราบ   
หรืออธิบายความหมายในเน้ือหาเพื่อใหเ้ขา้ใจชดัเจนข้ึน  เรียกวา่ การอ้างองิในเชิงอรรถเสริมความ (content 
footnotes)  ใหแ้ยกส่วนท่ีเสริมความนั้นออกมาต่างหาก พิมพไ์วท่ี้ส่วนล่างของแต่ละหนา้ท่ีอา้งอิงในทาํนองเดียวกนั
กบัการพิมพร์ายการเชิงอรรถปกติ    ถา้คาํอธิบายหรือขยายความท่ีปรากฏในเชิงอรรถเสริมความนั้น ไม่ใช่เน้ือหาท่ี
ผูเ้ขียน เขียนข้ึนเอง แต่มีแหล่งท่ีมาท่ีสามารถอา้งอิงไดเ้ช่นเดียวกบัรายการเชิงอรรถปกติ  ใหล้งรายการอา้งอิงไวด้ว้ย
ตามหลกัเกณฑข์า้งตน้แลว้แต่กรณี   โดยพิมพไ์วใ้นวงเลบ็ต่อทา้ยขอ้ความเชิงอรรถเสริมความ (ดูตวัอยา่งดา้นล่าง) 

สญัลกัษณ์ท่ีกาํกบัเชิงอรรถเสริมความอาจใชเ้คร่ืองหมาย ดอกจัน (*) หรือ ตวัเลข กไ็ด ้ ในกรณีท่ีใช้
เคร่ืองหมายดอกจัน มีแนวทางวา่ใหใ้ชเ้คร่ืองหมายดอกจนัในแต่ละหนา้ไม่เกินจาํนวน 3 ดอกจนั (***)   หากในหนา้
เดียวกนัจาํเป็นตอ้งมีเชิงอรรถเสริมความเป็นลาํดบัท่ี 4 และลาํดบัท่ี 5 ใหใ้ชเ้คร่ืองหมายกริช [dagger (†) และ double 
dagger (††)] กาํกบัตามลาํดบั  

เพือ่ความสะดวกแก่การอ่านและทาํความเข้าใจได้ง่ายส่วนเสริมความนีใ้ห้เขยีนไว้จนจบส่วนเสริมความ 
ในหน้าเดยีวกนักบัคาํหรือข้อความทีต้่องการขยายความเพิม่เตมิ 

หมายเหตุ    เชิงอรรถเสริมความ  ใช้ในการอ้างองิได้ทั้ง การอ้างองิแบบนามปี  การอ้างองิแบบตวัเลข และ
การอ้างองิแบบเชิงอรรถ   ถ้าใช้กบัการอ้างองิแบบตวัเลข และการอ้างองิแบบเชิงอรรถ   ควรใช้เคร่ืองหมายดอกจัน(*) 
เป็นสัญลกัษณ์กาํกบัเชิงอรรถเสริมความ   เพือ่ให้แตกต่างกบัตวัเลขทีใ่ช้ในการอ้างองิแบบตวัเลข และการอ้างองิแบบ
เชิงอรรถ 

                ตัวอย่าง  
3.  การแสดงลีลา*และท่วงทาํนองเขียน 
 

* ลีลาเป็นคาํมาจากภาษาบาลี แปลวา่ การเยื้องกราย ลีลาแห่งกระบวนความร้อยแกว้นั้น ไดแ้ก่ การเลือกเฟ้น
ถอ้ยคาํมาใชแ้สดงความหมาย การนาํคาํท่ีเลือกเฟ้นนั้นมารวมเขา้เป็นประโยคและการจดัประโยคในรูปแบบต่างๆ ให้
ต่อเน่ืองกนัเป็นขอ้ความ ส่วนการเลือกเฟ้นถอ้ยคาํ การจดัประโยคซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลนั้นเรียกวา่ 
“ท่วงทาํนองเขียน” (เปล้ือง ณ นคร 2511: 160) 

ตัวอย่าง  
…ในบางประเทศอาจมีขอ้กาํหนดใหเ้จา้ของลิขสิทธ์ิตอ้งจดทะเบียนในวรรณกรรมนั้นดว้ย** 
 

    **สาํหรับประเทศไทยกฎหมายมิไดก้าํหนดใหเ้จา้ของลิขสิทธ์ิตอ้งทาํการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ 
 

ตัวอย่าง 
…สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยไดจ้ดัการประกวดหนงัสือชนิดต่างๆ รวมทั้งหนงัสือสาํหรับเดก็ดว้ย 

และมีการประกาศรายช่ือหนงัสือท่ีไดรั้บรางวลัในงานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติซ่ึงไดจ้ดัข้ึนทุกๆ ปี *** 
  

***ดูเพ่ิมเติมท่ีภาคผนวก ค., หนา้ 132. 
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บทที ่3 

รายการอ้างองิ (REFERENCES) 
 

รายการอา้งอิงมีประโยชนใ์นการใหข้อ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับผูส้นใจ  ไดติ้ดตามเอกสารและแหล่งขอ้มูล
ต่างๆท่ีอา้งอิงในวิทยานิพนธ์นั้นไดถู้กตอ้ง   ดงันั้น รายการอา้งอิงจะตอ้งตรงกบัรายการท่ีผูเ้ขียนอา้งอิงไวใ้นเน้ือหา
วิทยานิพนธ์ทุกรายการ ขอ้มูลในรายการอา้งอิงตอ้งมีรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นและสมบูรณ์ วิธีท่ีจะใหแ้น่ใจวา่
ขอ้มูลในรายการอา้งอิงถูกตอ้งและสมบูรณ์ คือ ใหต้รวจสอบรายการอา้งอิงแต่ละรายการ   กบัการอา้งอิงท่ีปรากฏใน
เล่มและเอกสารตน้ฉบบั  

 การอา้งอิงเอกสารและแหล่งขอ้มูลต่างๆในวิทยานิพนธ์ ไม่ว่าจะใช ้ การอ้างอิงแบบนาม-ปี, แบบ
ตัวเลข หรือ การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ   เป็นการอา้งถึงงานท่ีสนบัสนุนเก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์   ดงันั้นเม่ือเรียบ
เรียงวิทยานิพนธ์เสร็จ   ให้รวบรวมรายการเอกสารและแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆเหล่าน้ันทุกรายการ ไว้ในรายการ
อ้างอิง(REFERENCES)ท้ายวิทยานิพนธ์  ถา้มีเอกสารหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแต่ไม่ไดน้าํมาอา้งอิงและ
ผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์ประสงค์จะนาํมารวมไวด้ว้ย ให้พิมพต่์อจากรายการอา้งอิง  โดยข้ึนหน้าใหม่และใช้คาํว่า 
บรรณานุกรม (Bibliography) 

 

เมื่อใช้วธีิการเขยีนรายการอ้างองิแบบใดแล้ว 
ให้ใช้วธีิการน้ัน ตลอดทั้งวทิยานิพนธ์ 

ต่อไปน้ีจะไดก้ล่าวถึง การเขียนรายการอา้งอิง การเรียงลาํดบัรายการอา้งอิง การใชค้าํยอ่ และการใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอน  

 

3.1  การเขยีนรายการอ้างองิ 

       การเขียนรายการอา้งอิงในขั้นสุดทา้ยน้ี ในเน้ือความไม่วา่ผูเ้ขียนไดอ้า้งอิงเอกสารหรือแหล่งขอ้มลูต่างๆ 
แบบนาม-ปี  อ้างองิแบบตวัเลข หรืออ้างองิแบบเชิงอรรถ  ให้ใช้รูปแบบ(Format)การเขยีนรายการอ้างองิเหมือนกนั
โดยตลอดตามประเภทของเอกสารหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนงัสือ บทความในหนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ ์
สารานุกรม วิทยานิพนธ์ จุลสาร เอกสารอดัสาํเนา ขอ้มูลจากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  ส่ืออินเทอร์เน็ต และการสมัภาษณ์ 
ฯลฯ   การเขียนรายการอา้งอิงในคู่มือน้ีมีอยูส่องรูปแบบ (ต่อไปจะเรียกวา่ แบบที ่1 และ แบบที ่2 ตามลาํดบั) ซ่ึงมีขอ้
แตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย  คือ  

           แบบที ่1         ปีพมิพ์ อยูท่า้ยรายการ ก่อนเลขหนา้(ถา้มี)      
           แบบที ่2         ปีพมิพ์  ตามหลงัช่ือ  ผู้แต่ง      

สาํหรับรายละเอียดการเขียนรายการอา้งอิงตามประเภทของเอกสารหรือขอ้มูลแต่ละแบบมีดงัน้ี 
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      3.1.1  หนังสือ 

  แบบที ่ 1      ผู้แต่ง.\\ ช่ือหนังสือ.\\ เล่มทีห่รือจํานวนเล่ม(ถ้ามี),\\คร้ังทีพ่มิพ์ (ถ้ามี).\\ช่ือชุดหนังสือและลาํดบัที ่   
(ถ้ามี).\\ สถานทีพ่มิพ์:  \ สํานักพมิพ์, \ ปีพมิพ์. 

   แบบที ่2        ผู้แต่ง.\\ ปีพมิพ์. \\ ช่ือหนังสือ.\\ เล่มทีห่รือจํานวนเล่ม (ถ้ามี),\\คร้ังทีพ่มิพ์(ถ้ามี).\\ช่ือชุดหนังสือและ
ลาํดบัที ่(ถ้ามี).\\ สถานทีพ่มิพ์: \ สํานักพมิพ์. 

  ผู้เขียนสามารถเลือกใช้แบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 ก็ได้ แต่ให้ใช้แบบเดียวกันโดยตลอด  สาํหรับแบบท่ี 2   
บางสาขาวิชาจะกาํหนดให้ปีพิมพอ์ยู่ในเคร่ืองหมายวงเล็บ  (  )  ตามระบบการอา้งอิงแบบAPA Style  ก็ได ้

 ขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ้งมี ไดแ้ก่ ช่ือผู้แต่ง ช่ือหนังสือ สถานทีพ่มิพ์ สํานักพมิพ์  ปีพมิพ์ ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีระบุ
เพ่ิมเติมเพ่ือความชดัเจนของรายการอา้งอิงนั้น ไดแ้ก่   คร้ังท่ีพิมพ ์ช่ือชุดหนงัสือ  และจาํนวนหนา้ทั้งหมด   ซ่ึงมีวิธีเขียน
ดงัน้ี 

                     ผู้แต่งหรือบรรณาธิการ 

        -   ถา้ผูแ้ต่งเป็นชาวต่างประเทศ  ใหล้ง ช่ือสกลุ  ตามดว้ยอกัษรตวัยอ่ของช่ือตน้และช่ือกลาง (ถา้มี) 
        -  ใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค  ( , )  แบ่งช่ือสกลุและอกัษรยอ่ของช่ือตน้ กบัช่ือกลาง  เช่น 

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

         -  ถา้ผูแ้ต่งเป็นชาวไทย ใหล้งช่ือก่อนแลว้ตามดว้ยนามสกลุ   ในกรณีท่ีเขียนเอกสารเป็นภาษาต่าง 
ประเทศ อาจใชแ้นวทางเดียวกนักบัผูแ้ต่งชาวต่างประเทศได ้

          - ผูแ้ต่งชาวไทย มีฐานนัดรศกัด์ิ บรรดาศกัด์ิ ใหพ้มิพ์ช่ือ ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) และฐานันดร
ศักดิ์ หรือ บรรดาศักดิ์  เช่น 

     ธรรมศกัด์ิมนตรี, เจา้พระยา 
     วิจิตรวาทการ, หลวง 

          -  ถา้ผูแ้ต่ง 2 คน หรือมากกวา่ 2 คน แต่ไม่เกิน 6 คน ลงช่ือผู้แต่งทุกคน ใหใ้ชค้าํวา่ และ หรือ , and 
ก่อนช่ือผูแ้ต่งคนสุดทา้ย แต่ถา้มีผูแ้ต่ง 6 คน หรือมากกวา่นั้นข้ึนไปใหใ้ชค้าํวา่ และคนอืน่ๆ สาํหรับภาษาไทย และให้
ใช ้et al. หรือ and others  สาํหรับภาษาต่างประเทศ   เวน้แต่สาขาวิชานั้นๆ จะนิยมใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่งทุกคนหรือระบุอยา่ง
อ่ืน 

       ตัวอย่าง   
Fukutake, T., and Morioka, K. 
Hanson, H., Borlaug, N. E., and Anderson, R. G. 
ชาญวิทย ์เกษตรศิริ และ สุชาติ สวสัดิศรี 
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สุทศันีย ์บุญดง, วิมล พาณิชยการ, อรุณี จนัทรสนิท, จริยา เลก็ประยรู และ วีณา เมฆวิชยั. 
 Stevenson, H. W., et al. 
 Wilson, K., and others. 
 วิญญู องัคณารักษ ์และคนอ่ืนๆ. 

 (อีกวิธีหน่ึงท่ีมีผูเ้ขียนใชก้นั คือกลบัช่ือสกลุเฉพาะผูแ้ต่งคนแรก ส่วนคนท่ีสองเป็นตน้ไป เขียนตามท่ี
ปรากฏ เช่น  Hanson, H., N. E.  Borlaug, and R. G.  Anderson.) 

        - ถา้ผูแ้ต่งเป็นสถาบนั ควรคาํนึงถึงแนวทางดงัต่อไปน้ีดว้ย คือตอ้งพยายามใหผู้อ่้านไม่สบัสนระหวา่ง
สถาบนัท่ีอา้งถึงนั้นกบัสถาบนัอ่ืนๆ ทั้งน้ีถา้เป็นหน่วยงานรัฐบาล อยา่งนอ้ยตอ้งอา้งถึง ระดบักรม หรือเทียบเท่าและ
เขียนอา้งช่ือหน่วยงานระดบัสูงมาก่อน  โดยให ้เขยีนกลบัคาํนําหน้า ดงัน้ี  

มหาดไทย, กระทรวง.  กรมการปกครอง. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง.  กรมสามญัศึกษา. 
สาธารณสุข, กระทรวง.  กรมควบคุมโรคติดต่อ. 
การปกครอง, กรม. 
ประชาสมัพนัธ์, กรม. 

                       -  ถา้ไม่มีช่ือผูแ้ต่ง  ให้เขยีนช่ือเร่ืองในตาํแหน่งของผู้แต่ง 

        -   ถา้เป็นหนงัสือท่ีมีบรรณาธิการ และผูอ้า้งอิงตอ้งการอา้งถึงหนงัสือทั้งเล่ม ใหเ้ขียนช่ือ บรรณาธิการ
แทนผู้แต่ง และใส่คาํวา่ บรรณาธิการ สาํหรับเอกสารภาษาไทย และคาํวา่ ed. หรือ eds. แลว้แต่กรณีสาํหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ  เช่น    Forbes, S. M., ed. 

        -   ปิดทา้ยช่ือผูแ้ต่งหรือบรรณาธิการดว้ยเคร่ืองหมาย มหัพภาค ( . )    เช่น ตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์และจารุมา 
อชักลุ, บรรณาธิการ. 

    ช่ือหนังสือ 

   - ช่ือหนงัสือท่ีเป็นภาษาต่างประเทศให้ พิมพ์ตัวใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรก ของช่ือเร่ือง ช่ือเร่ืองรอง 
(ถา้มี) ซ่ึงมกัพมิพต์ามหลงัเคร่ืองหมาย มหัพภาคคู่ ( : ) และช่ือเฉพาะ 

     -  พิมพ ์ ตัวหนา หรือ ขีดเส้นใต ้ หรือพิมพตั์วเอน  อย่างหน่ึงอย่างใดเพียงแบบเดียว หรือใช้
ตวัอกัษรพิมพป์กติตามความนิยมในสาขาวิชาน้ันๆ ในกรณีท่ีเป็นหนงัสือทางดา้นวิทยาศาสตร์ อาจพิมพโ์ดยไม่ใช้
ตวัหนาหรือขีดเส้นใตไ้ด ้ทั้งน้ี ตอ้งพิมพช่ื์อ พืช สตัว ์และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีเป็นภาษาละติน โดยใชต้วัเอน ตวัหนา หรือ
ขีดเส้นใต ้อยา่งหน่ึงอยา่งใด 
                      -  ลงขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับการสืบคน้ เช่น  คร้ังท่ีพิมพ ์(3 rd ed.) เล่มท่ี (vol.2) ตามหลงัช่ือเร่ืองโดย 
คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค ( . )  

          -  จบขอ้ความส่วนน้ีดว้ยเคร่ืองหมาย  มหัพภาค ( . ) 
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                       ในกรณทีีช่ื่อหนังสือทีอ้่างองิมีหลายเล่ม  หรือพิมพห์ลายคร้ัง หรือเป็นชุด หรือมีลาํดบัท่ี  

           - ใหล้งขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับการสืบคน้ โดยระบุไวห้ลงัช่ือเร่ืองตามลาํดบั โดยแต่ละรายการคัน่ดว้ย
เคร่ืองหมายมหพัภาค ( . )   

   สถานทีพ่มิพ์และสํานักพมิพ์ 

     -  ใหร้ะบุช่ือจงัหวดัหรือช่ือเมือง ถา้ช่ือเมืองไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย หรืออาจทาํใหส้บัสนกบัเมืองอ่ืน 
ใหร้ะบุช่ือจงัหวดัหรือเมืองหรือประเทศท่ีสาํนกัพิมพน์ั้นตั้งอยู ่

        -   ถา้ในเอกสารนั้น มีช่ือสาํนกัพิมพต์ั้งอยูใ่นเมืองมากกวา่ 1 เมือง ให ้เลอืกเมืองแรก 
        -   พิมพเ์ฉพาะช่ือสาํนกัพิมพ ์ส่วนคาํระบุสถานะของสาํนกัพิมพ ์  เช่น ห.จ.ก., บริษทั, Publishers, Co., 

Ltd. หรือ Inc. ให้ตดัออก    สาํนกัพิมพท่ี์เป็นของสมาคม  มหาวิทยาลยั ใหร้ะบุช่ือเตม็  เช่น สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั,  University of Tokyo Press   เป็นตน้ 

     -   ถา้ไม่ปรากฏสาํนกัพิมพห์รือสถานท่ีพิมพ ์  ให้ระบุ  (ม.ป.ท.)  หรือ  (n.p.)  อยู่ในเคร่ืองหมาย
วงเล็บ  (  )   แลว้แต่กรณี                                                                                                                                          

     -  ถ้าใช้แบบที ่1 จบขอ้ความส่วนน้ีดว้ยเคร่ืองหมาย จุลภาค ( , )    ถ้าใช้แบบที ่2  จบดว้ยเคร่ืองหมาย
มหพัภาค ( . )  

   ปีพมิพ์ 

     -   ระบุปีท่ีพิมพง์านนั้น   (สาํหรับงานท่ีไม่ตีพิมพเ์ผยแพร่  ปีพมิพ์ หมายถึงปีท่ีผลิตงานนั้น) 
     -  งานท่ีอยูร่ะหวา่งการจดัพิมพเ์ผยแพร่  ใหใ้ชค้าํอยูใ่นวงเลบ็วา่  (กาํลงัจัดพมิพ์)  หรือ (in press)

แลว้แต่ภาษาของงานนั้นๆ 
  -  ถา้ใชแ้บบท่ี 2  ใหเ้ขียนปีพิมพต่์อจากช่ือผูแ้ต่งหรือ บรรณาธิการ 

 -   ถา้ไม่ปรากฏปีพิมพ ์ ใหร้ะบุตวัอกัษรอยูใ่นวงเลบ็วา่  (ม.ป.ป.)  หรือ  (n.d.)  แลว้แต่กรณี 
 -   จบดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค ( . )                                                                                                              

ตัวอย่าง   การเขียนรายการอ้างอิงหนังสือ แบบนาม-ปี และแบบเชิงอรรถ แบบที ่1 

ภาษาไทย 
ขจร  สุขพานิช.   ฐานนัดรไพร่.   กรุงเทพมหานคร:  ภาควิชาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 

2519. 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, สาํนกังาน.  รวมบทความวิชาการดา้นเศรษฐกิจและสงัคม.  

กรุงเทพมหานคร:  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.  2519. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. คณะรัฐศาสตร์. แผนกวิชาการปกครอง.  รายงานการสมัมนาเร่ืองปัญหาของรัฐ-วิสาหกิจ

ไทย.  กรุงเทพมหานคร:  แผนกวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลยั, 2518. 
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ชาญวิทย ์ เกษตรศิริ  และ  สุชาติ  สวสัดิศรี,  บรรณาธิการ.  ประวติัศาสตร์และนกัประวติัศาสตร์ไทย.  
กรุงเทพมหานคร:  สาํนกัพิมพป์ระพนัธ์สาส์น, 2519. 

เชิดชาย  เหล่าหลา้.  สงัคมวิทยาชนบท.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร:  สาํนกัพิมพแ์พร่พิทยา,  2519. 
เติม  วิภาคยพ์จนกิจ.  ประวติัศาสตร์อีสาน. 2 เล่ม.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  พระนคร:  สาํนกัพิมพส์มาคมสงัคมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย,  2515. 
แนช้,  จอร์ช;  วอลดอร์ฟ,  แดน;  และ  ไรซ์,  โรเบิร์ต  อี.  มหาวทิยาลยักบัชุมชนเมือง.  แปลโดย  อปัสร ทรัยอนั  และคน

อ่ืนๆ.  กรุงเทพมหานคร:  สาํนกัพิมพแ์พร่พิทยา,  2518. 
ประชาสมัพนัธ์,  กรม.  รวมบทความเก่ียวกบัสถานการณ์ในประเทศลาว.  พระนคร:  กรมประชาสมัพนัธ์,  2504. 
ประพฒัน ์ ตรีณรงค.์  พระประวติัและงานสมเดจ็ฯ  กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ . พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพ- ธนบุรี: 
                   สาํนกัพิมพแ์พร่พิทยา,  2516. 
พระราชวรมุนี.  ปรัชญาการศึกษาของไทย.  พระนคร:  สาํนกัพิมพเ์คลด็ไทย, 2518. 
ไพฑูรย ์ มีกศุล.  การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสาน  พ.ศ.  2436-2453. เอกสารการนิเทศการศึกษา.  ฉบบัท่ี  149.  

กรุงเทพมหานคร:  หน่วยศึกษานิเทศก ์ กรมการฝึกหดัครู, 2517. 
วิจิตรวาทการ, หลวง.  ศาสนาสากล เปรียบเทียบศาสนา ลทัธิ และปรัชญาต่างๆ ทัว่โลก. 5 เล่ม.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.   

พระนคร:  โรงพิมพ ์ส.ธรรมภกัดี,  2498-2501. 
วิชาการ,  กรม.  จุดประสงคใ์นการสอน.  พระนคร: กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ, 2518. 
วิญญู  องัคณารักษ ์ และคนอ่ืนๆ.  กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพมหานคร:  ฝ่ายพฒันาการเมืองและการปกครอง        
                  สาํนกันโยบายและแผนมหาดไทย  กระทรวงมหาดไทย,  2516. 
สมบูรณ์  ไพรินทร์.  บนัทึกเหตุการณ์ทางการเมืองตั้งแต่  24  มิถุนายน 2475-25  ธนัวาคม  2515. 2  เล่ม. (ม.ป.ท.,  

ม.ป.ป.). 
สุธรรม  พงศส์าํราญ,  วิรัช  ณ สงขลา  และพึงใจ  พึ่งพานิช.  หลกัการประกนัวนิาศภยั.  กรุงเทพมหานคร:   

ไทยวฒันาพานิช, 2519.  

ภาษาองักฤษ 

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

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

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

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

Publications, 1972. 
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Fukutake,  T.,  and  Morioka,  K., eds.  Sociology and social development in Asia: Proceedings of the  symposium.  
Tokyo: University of  Tokyo Press,  1974. 

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

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

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

 ตัวอย่าง   การเขียนรายการอ้างอิงหนังสือ แบบนาม-ปี และแบบเชิงอรรถ แบบที ่2             
 

การเขยีนรายการอ้างองิ    แบบที ่2    ให้ระบุ   ปีพมิพ์   ตามหลงัช่ือผู้แต่ง 
          ทีสํ่าคญัให้เลอืกใช้แบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดยีวโดยตลอด 

 ภาษาไทย 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  คณะรัฐศาสตร์,  แผนกวิชาการปกครอง.  2518.  รายงานการสมัมนาเร่ืองปัญหาของ 

                     รัฐวิสาหกิจไทย.  กรุงเทพมหานคร:  แผนกวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

 ชาญวิทย ์ เกษตรศิริ  และ  สุชาติ  สวสัดิศรี,  บรรณาธิการ.  2519.  ประวติัศาสตร์และนกัประวติัศาสตร์ไทย.  

กรุงเทพมหานคร:  สาํนกัพิมพป์ระพนัธ์สาส์น. 

แนช้,  จอร์ช;  วอลดอร์ฟ,  แดน;  และ ไรซ์,  โรเบิร์ต  อี.  2518.  มหาวิทยาลยักบัชุมชนเมือง.  แปลโดย  อปัสร  ทรัย

อนั  และคนอ่ืนๆ.  กรุงเทพมหานคร:  สาํนกัพิมพแ์พร่พิทยา. 

ภาษาองักฤษ 

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

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

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

ตัวอย่าง การเขียนรายการอ้างอิงหนังสือ แบบตัวเลข   

   ใหล้งรายการอา้งอิงเรียงตามลาํดบัตวัเลขท่ีอา้งอิงในเน้ือความโดยพิมพต์วัเลขอยูใ่นวงเลบ็ (  ) หรือ [ ] 
โดยไม่ตอ้งเรียงตวัอกัษร  ไม่ตอ้งแยกภาษา  และประเภทของเอกสาร 



คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์  2548                                                                                                                บัณฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

 34

 แบบที ่1   (ปีพิมพอ์ยูท่า้ยรายการ) 
(1) ขจร  สุขพานิช.  ฐานนัดรไพร่.  กรุงเทพมหานคร:  ภาควิชาประวติัศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร, 2519. 
(2) ไพฑูรย ์ มีกศุล.  การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสาน  พ.ศ.  2436-2453.  เอกสารการนิเทศการศึกษา,  ฉบบัท่ี  

149.  กรุงเทพมหานคร:  หน่วยศึกษานิเทศก ์ กรมการฝึกหดัครู, 2517. 
(3) Fukutake,  T.,  and  Morioka,  K.,  eds.  Sociology and social development in Asia:  Proceedings of  the 

symposium.  Tokyo:  University  of  Tokyo Press, 1974. 
(4) ชาญวิทย ์ เกษตรศิริ  และสุชาติ  สวสัดิศรี,  บรรณาธิการ.  ประวติัศาสตร์และนกัประวติัศาสตร์ไทย.  

กรุงเทพมหานคร:  สาํนกัพิมพป์ระพนัธ์สาส์น,  2519. 
(5) ประพฒัน ์ ตรีณรงค.์  พระประวติัและงานสมเดจ็ฯ  กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ.  พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพ- ธนบุรี:  

สาํนกัพิมพแ์พร่วิทยา, 2516. 
(6) Fletcher,  R.  The making of  sociology:  A study of sociology theory. vol.  I:  Beginnings and  foundations.   

New  York:  Charles  Scribner’s Sons, 1971. 
(7) วิจิตรวาทการ,  หลวง.  ศาสนาสากล เปรียบเทียบศาสนา ลทัธิ และปรัชญาต่างๆ ทัว่โลก.  5 เล่ม.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.   

พระนคร:  โรงพิมพ ์ส.ธรรมภกัดี, 2498-2501. 
(8) เติม  วิภาคยพ์จนกิจ.  ประวติัศาสตร์อีสาน.  2 เล่ม.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  พระนคร:  สาํนกัพิมพส์มาคมสงัคมศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย, 2515. 

แบบที ่2   (ระบุ ปีพมิพ์ ตามหลงัช่ือผูแ้ต่ง ) 

(1)  ขจร  สุขพานิช.  (2519).   ฐานนัดรไพร่.   กรุงเทพมหานคร:  ภาควิชาประวติัศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ         
                     ประสานมิตร.             
(2) ไพฑูรย ์ มีกศุล.  (2517).  การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสาน  พ.ศ.  2436-2453.  เอกสารการนิเทศการศึกษา,  

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

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

กรุงเทพมหานคร:  สาํนกัพิมพป์ระพนัธ์สาส์น.   
(5) ประพฒัน ์ ตรีณรงค.์  (2516).   พระประวติัและงานสมเด็จฯ  กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ.  พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพ-

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

New  York:  Charles  Scribner’s  Sons.  
(7) วิจิตรวาทการ,  หลวง.  (2498-2501).   ศาสนาสากล เปรียบเทียบศาสนา ลทัธิ และปรัชญาต่างๆ ทัว่โลก.  5 เล่ม.  พิมพ์

คร้ังท่ี 2.  พระนคร: โรงพิมพ ์ส.ธรรมภกัดี.    
(8) เติม  วิภาคยพ์จนกิจ.  (2515).   ประวติัศาสตร์อีสาน.  2 เล่ม.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  พระนคร:  สาํนกัพิมพส์มาคม

สงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.     
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 3.1.2  หนังสือพมิพ์ในโอกาสพเิศษ 

     หนงัสือพิมพใ์นโอกาสพิเศษ เช่น หนงัสืองานศพ งานวนัสถาปนา กฐิน หรืออ่ืนๆ ซ่ึงถือเป็น
เอกสารอา้งอิงท่ีสาํคญั ใหล้งรายการอา้งอิงเหมือนหนงัสือธรรมดา โดยเพ่ิมเติมรายละเอียดของหนงัสือดงักล่าวไวใ้น 
วงเลบ็ ( )ทา้ยรายการ   ตวัอยา่งเช่น 

 ขจร  สุขพานิช.  เม่ือเซอร์ยอนเบาริงเขา้มาเจริญทางพระราชไมตรี.  พระนคร:  โรงพิมพม์หามกฎุราชวิทยาลยั,  
2497.  (มหามกฏุราชวิทยาลยั  พิมพถ์วาย  ม.จ.  ชชัวลิต  เกษมสนัต ์ ในมงคลสมยัมีพระชนม ์ 5  รอบ  12  
มิถุนายน  2497). 

 ครูไทย.  เม่ือคอมมิวนิสตค์รองเมือง.  ใน  อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้วิภาวดีรังสิต. 
หนา้  96-148.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพส์าํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  2520.  (คณะรัฐมนตรีจดัพิมพ์
ถวายพระเกียรติและสดุดีวรีกรรม). 

ตวัอยา่งการเขียนรายการอา้งอิงหนงัสือท่ีพิมพใ์นโอกาสพิเศษ หนงัสือแปล ยกตวัอยา่งเฉพาะแบบท่ี 1 
เท่านั้น ส่วนแบบท่ี 2 ใหร้ะบุปีพิมพต์ามหลงัช่ือผูแ้ต่ง ท่ีสาํคญั ให้ใช้แบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดยีวโดยตลอด 
  
                     3.1.3  หนังสือแปล 
                      หนงัสือแปล มีแบบและหลกัเกณฑใ์นการบนัทึกรายการอา้งอิงแต่ละแบบตามลาํดบัดงัน้ี 

     

แบบที ่1           ผู้แต่ง.\\ ช่ือเร่ือง.\\ แปลโดย  ผู้แปล.\\ สถานที่พิมพ์:\ สํานักพิมพ์,\ ปีพิมพ์. 

     ตัวอย่าง 
     แนช้,  จอร์ช;  วอลดอร์ฟ,  แดน;  และ  ไพรซ,์  โรเบิร์ต  อี.  มหาวิทยาลยักบัชุมชนเมือง.  แปลโดย   อปัสร   ทรัยอนั   
                      และคนอ่ืนๆ.   กรุงเทพมหานคร:  สาํนกัพิมพแ์พร่พิทยา, 2518. 
     Foucault,  M.  The archaeology of knowledge.  Translated by A.  M.  S.  Smith.  London : Tavistock, 1972.                   

 

แบบที่ 2                 ผู้แต่ง.\\ ปีพมิพ์.\\ ช่ือเร่ือง.\\ แปลโดย  ผู้แปล.\\ สถานทีพ่มิพ์: \ สํานักพมิพ์. 

           ตัวอย่าง 
แนช้,  จอร์ช;  วอลดอร์ฟ,  แดน;  และไรซ์,  โรเบิร์ต  อี.  2518.  มหาวิทยาลยักบัชุมชนเมือง.  แปลโดย      อปัสร ทรัย

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

3.1.4  บทความในหนังสือ 

     บทความในหนงัสือในท่ีน้ีอาจหมายถึง ขอ้เขียนบทหน่ึงในหนงัสือเล่มเดียวกนัท่ีมีผูเ้ขียนหลายคน  มี
แบบและหลกัเกณฑใ์นการบนัทึกรายการอา้งอิงดงัน้ี 
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แบบที่ 1         ช่ือผู้เขยีนบทความ.\\ ช่ือบทความ.\\ ใน \ ช่ือบรรณาธิการ (ถ้ามี), \ ช่ือเร่ือง, \ เลขหน้า.\\  สถานทีพ่มิพ์  
: \สํานักพมิพ์,\ ปีพมิพ์. 

     
 แบบที่ 1         ช่ือผู้เขยีนบทความ.\\ ปีพมิพ์. \\ ช่ือบทความ.\\  ใน \ ช่ือบรรณาธิการ(ถ้ามี),\ ช่ือเร่ือง,\  เลขหน้า. \\  
                                       สถานทีพ่มิพ์: สํานักพมิพ์. 

 
การลงรายการต่างๆ ส่วนมากใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัหนงัสือ  ส่วนการระบุช่ือบรรณาธิการ กบั เลขหน้า 

นั้น  ใหท้าํดงัน้ี 
             -  การระบุช่ือบรรณาธิการใหเ้ขียนช่ือตน้  ช่ือกลาง (ถา้มี) โดยใชช่ื้อยอ่  และตามดว้ยช่ือสกลุตามลาํดบั 
                   -  ถา้มีบรรณาธิการตั้งแต่ 2 คน  ใหใ้ชเ้คร่ืองหมายจุลภาค (,) คัน่แต่ละช่ือ  และใชค้าํวา่ และ (and) ก่อน   
ช่ือสุดทา้ย 
                    -  ระบุคาํวา่ (บรรณาธิการ) หรือ (ed.) หรือ (eds.) ภายในวงเลบ็ไวห้ลงัช่ือ เพื่อใหรู้้วา่บุคคลนั้นเป็น 
บรรณาธิการ    ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) 
                    -   ส่วนเลขหน้า หมายถึงเลขหนา้ท่ีปรากฏในเล่ม ใหร้ะบุคาํวา่ หน้า หรือ  p.(หนา้เดียว), pp. (หลายหนา้)
และ ตามดว้ยตวัเลขหน้า   เช่น  หนา้ 467-468. หรือ pp. 467-468.  หลงัเลขหนา้ใชเ้คร่ืองหมาย มหัพภาค (.) 

ตวัอย่าง   แบบที ่1 

ชยัพร  วิชชาวธุ.  การสอนในระดบัอุดมศึกษา. ใน  การสอนและการวดัผลการศึกษา, หนา้ 1-30.  พระนคร:   
                    ฝ่ายวิชาการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2518. 
สุมิตร  คุณานุกร.  การวางแผนการสอน. ใน  ไพฑูรย ์ สินลารัตน ์ (บรรณาธิการ),  คู่มืออาจารยด์า้นการเรียนการสอน

,  หนา้  58-69.  กรุงเทพมหานคร:  หน่วยพฒันาคณาจารย ์ ฝ่ายวิชาการ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2520. 
Brown,  R.,  and  Dyer,  A.  F.  Cell  division  in  higher  plants.  In  F.  C.  Steward  (ed.),  Plant  physiology:  An 

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

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

Interscience, 1971. 

ตวัอย่าง  แบบที ่2 
ชยัพร  วิชชาวธุ.  2518.  การสอนในระดบัอุดมศึกษา.  ใน  การสอนและการวดัผลการศึกษา, หนา้  1-30.   พระนคร:  ฝ่าย

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

advance treatise, pp. 49-90.  New York:  Academic Press. 
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                   3.1.5  บทความในวารสาร 
      บทความในวารสาร  มีแบบในการเขียนรายการอา้งอิง  ดงัน้ี  

  แบบที่ 1              ผู้เขยีนบทความ.\\ ช่ือบทความ.\\  ช่ือวารสาร\ ปีทีห่รือเล่มที ่\ (เดอืน  ปี): \ เลขหน้า. 

 

  แบบที่ 2              ผู้เขยีนบทความ.\\ ปีพมิพ์.\\ ช่ือบทความ.\\ ช่ือวารสาร\ ปีทีห่รือเล่มที:่\  เลขหน้า. 

                การลงรายการช่ือผูเ้ขียนบทความและช่ือบทความใชห้ลกัเดียวกบัช่ือผูแ้ต่งหนงัสือ 

                     ช่ือวารสาร 
                          -   ช่ือวารสารใชต้ามท่ีปรากฏในหนา้ปกในของวารสาร   ใชต้วัหนาหรือขีดเส้นใต ้

                                  -  เขียนช่ือเต็มโดยใชต้วัใหญ่ตวัแรกทุกตวั หรือในกรณีใช้ช่ือย่อตอ้งเป็นช่ือย่อท่ีนกัวิชาการใน  
                                   ศาสตร์สาขานั้นๆ ยอมรับ    เช่น  Journal  ใชต้วัย่อ   J.     

                     -  หลงัช่ือวารสารไม่มีเคร่ืองหมายใดๆ  ยกเว้นช่ือวารสารทีเ่ป็นคาํย่อ เช่น   J. Arizona  Acad. Sci. 
  
                     ปีที ่หรือเล่มที ่(volume) 

  - วารสารท่ีมีทั้ง ปีที ่หรือ เล่มที ่ (volume) และ ฉบบัที ่ (number) ใหร้ะบุใหค้รบถว้นแต่ระบุเฉพาะตวั
เลขเท่านั้น   ไม่ตอ้งพิมพค์าํวา่ ปีที ่,เล่มที ่หรือ ฉบบัที ่

                 - วารสารท่ีไม่มีปีท่ีหรือเล่มท่ี   มีแต่ฉบบัท่ี ใหร้ะบุเฉพาะ ตวัเลข ฉบบัท่ี  

           เดอืน  ปี 

                          เมื่อใช้แบบที ่1 
                  -  ใหใ้ชต้ามท่ีปรากฏในวารสาร 
                  -  ช่ือเดอืนใหส้ะกดเตม็ ตามดว้ย ปี โดย ใส่ในวงเลบ็ 
                  -  หลงัเดือนปี ใหใ้ชเ้คร่ืองหมาย มหัพภาคคู่  ( : ) 

                           เมื่อใช้แบบที ่ 2 
                  - ระบุเฉพาะปีพิมพต์ามหลงัช่ือผูเ้ขียนบทความ จะใส่ในวงเล็บหรือไม่ก็ได(้แต่ให้ใช้แบบเดียว   

กนัตลอด) 
                  -   หลงัปีพิมพใ์ส่เคร่ืองหมาย มหัพภาค (.) 
                       -  ในกรณีท่ีเอกสารนั้นไม่มีปีท่ี หรือเล่มท่ี (volume) และฉบบัท่ี (number) แต่มีเดือน ปีพิมพ ์ใหใ้ชช่ื้อ

เดอืน ตามหลงั ปี 

                     เลขหน้า 
                  -  ระบุหนา้ท่ีบทความนั้นตีพิมพว์า่ เร่ิมจากหนา้ใดถึงหนา้ใด โดยไม่มีคาํว่า  หน้า 
                        -   ถา้บทความพิมพต่์อในหนา้อ่ืนของวารสารฉบบัเดียวกนั ระบุเลขหนา้ท่ีปรากฏทั้งหมดโดยใช ้ 
                             เคร่ืองหมาย  จุลภาค (,) คัน่    หลงัเลขหนา้ ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย มหัพภาค (.) 
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 ตัวอย่าง   การเขียนรายการอ้างอิงวารสารแบบนาม-ปี และแบบเชิงอรรถแบบที ่1 

จกัรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ  และ  ทวี  สวนมาลี.  ความสามารถในดา้นการเงินของเทศบาลกรณีของเทศบาลนคร 
กรุงเทพก่อนเปล่ียนแปลงเป็นกรุงเทพมหานคร.  วารสารพฒันบริหารศาสตร์ 16 (เมษายน 2519) :  231-
254. 

ชมเพลิน  จนัทร์เรืองเพญ็,  สมคิด  แกว้สนธิ  และทองอินทร์  วงศโ์สธร.   การสอนแบบต่างๆ ในระดบัอุดมศึกษา. 
                     วารสารครุศาสตร์  6 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2519): 34-49. 
ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ.  ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการศึกษาประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของไทย.  วารสารมนุษยศาสตร์ (2518): 

35-40. 
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2518.  ราชกิจจานุเบกษา  92 (6  กมุภาพนัธ์  2518): 1-78. 
พีรสิทธ์ิ  คาํนวณศิลป์  และ  โคกิล,  โดนอนด ์ โอ.  ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างของครอบครัวและจาํนวนบุตร

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

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

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

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

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

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

30 (Spring 1980): 22-28. 
 

ตัวอย่าง   การเขียนรายการอ้างอิงวารสารแบบนาม-ปี และแบบเชิงอรรถแบบที ่2 

จกัรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ  และทวี  สวนมาลี.  2519.   ความสามารถในดา้นการเงินของเทศบาล:  กรณีของเทศบาล นคร
กรุงเทพก่อนเปล่ียนแปลงเป็นกรุงเทพมหานคร.  วารสารพฒันบริหารศาสตร์  16 (เมษายน):   

     231-254. 
ชมเพลิน  จนัทร์เรืองเพญ็,  สมคิด  แกว้สนธิ  และทองอินทร์  วงศโ์สธร.  2519.  การสอนแบบต่างๆ  ในระดบั 

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

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

(Thailand) 27:  7. 
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Gardner,  H.  1981.  Do babies sing a universal song.  Psychology  Today  (December) :  70-76. 

 ตัวอย่าง   การเขียนรายการอ้างอิงวารสารแบบตัวเลขแบบที ่1 
  
(1)  พีรสิทธ์ิ  คาํนวณศิลป์  และโคกิล,  โดนอนด ์ โอ.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างของครอบครัวและจาํนวน

บุตรในประเทศไทย.  วารสารพฒันบริหารศาสตร์  16  (กรกฎาคม  2519):  299-323. 
(2)  จกัรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ  และ  ทวี  สวนมาลี.  ความสามารถในดา้นการเงินของเทศบาล:  กรณีของเทศบาล

นครกรุงเทพก่อนเปล่ียนแปลงเป็นกรุงเทพมหานคร.    วารสารพฒันบริหารศาสตร์  16  (เมษายน  2519):  
231-254. 

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

Librarian                   30  (Spring 1980):  22-28. 
(5)  ชมเพลิน  จนัทร์เรืองเพญ็,  สมคิด  แกว้สนธิ  และทองอินทร์  วงศโ์สธร.  การสอนแบบต่างๆในระดบัอุดมศึกษา.  

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

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

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

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

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

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

 แบบที่ 2     ใหร้ะบุ ปีพมิพ์ ตามหลงัช่ือผูแ้ต่ง และ ให้ใช้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวโดยตลอด    

   3.1.6  บทความในหนังสือพมิพ์ 

    รายการอา้งอิงของบทความในหนงัสือพิมพค์ลา้ยกบัรายการอา้งอิงของบทความในวารสารต่างกนัตรงท่ี
ไม่มีการระบุปีที ่หรือ เล่มที ่ แต่ระบุวนัที ่ของหนงัสือพิมพเ์พิ่มเติม 
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 แบบที ่1             ช่ือผู้เขยีนบทความ (ถ้ามี).\\ ช่ือบทความ.\\ ช่ือหนังสือพมิพ์ \ (วนั  เดอืน  ปี):\ เลขหน้า. 

  

แบบที ่2             ช่ือผู้เขยีนบทความ.\\ วนั  เดอืน  ปี.\\ ช่ือบทความ.\\ ช่ือหนังสือพมิพ์:\  เลขหน้า. 

                     ในกรณีท่ีไม่ปรากฏช่ือผูเ้ขียนบทความใหล้าํดบัดว้ย ช่ือบทความ. วนั เดอืน  ปี.  ช่ือหนังสือพมิพ์:  เลขหน้า. 

   วนั  เดอืน  ปี 
                - ไม่วา่จะใชแ้บบท่ี 1  หรือแบบท่ี 2  ถา้เป็นหนังสือพมิพ์ภาษาไทยใหล้ง วนั  เดอืน  ปี  ตามลาํดบั 
                - เม่ือใชแ้บบท่ี 1  ถา้เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาต่างประเทศ  ใหล้ง  วนั  เดอืน  ปี  ตามลาํดบั 
                - เม่ือใชแ้บบท่ี 2  หนงัสือพิมพภ์าษาต่างประเทศ  ใหล้ง  ปี,  เดอืน,  วนั  ตามลาํดบั 

  ตวัอย่าง  แบบที ่1 

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

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

3.1.7   บทความในสารานุกรม 
การเขียนรายการอา้งอิงบทความในสารานุกรมคลา้ยกบัรายการอา้งอิงบทความในวารสาร   

แบบที ่1                  ผู้เขยีนบทความ.\\ ช่ือบทความ.\\ ช่ือสารานุกรม \ เล่มที ่\ (ปีพมิพ์): \ เลขหน้า. 

   

แบบที ่2                 ผู้เขยีนบทความ. \\ ปีพมิพ์. \\ ช่ือบทความ. \\ ช่ือสารานุกรม \ เล่มที:่ \ เลขหน้า. 

 
ตวัอย่าง  แบบที ่1 

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

(1975): 241-244. 
Lane,  R.  K.,  and  Living stone,  D.  A.  Lakes and lake system.  Encyclopedia Britannica (Macropaedia)  10 

(1974): 600-616. 
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ตวัอย่าง  แบบที ่2 
เจริญ  อินทรเกษตร. 2515-2516.  ฐานนัดร.   สารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 11: 6912-6930. 
Kaplan,  L. 1975.  Library cooperation in the United States.  Encyclopedia of  Library and Information  

Science 15: 241-244. 
Lane,  R.  K., and Livingstone, D. A.  1974.  Lakes and lake systems.  Encyclopedia  Britannica       
                 (Macropaedia) 10: 600-616.        

                     
3.1.8   บทวจิารณ์หนังสือในวารสาร 

   บทวิจารณ์หนงัสือในวารสาร มีแบบการเขียนรายการอา้งอิงดงัน้ี    
 

แบบที่ 1        ผู้เขยีนบทวจิารณ์.\\ วจิารณ์เร่ือง\ ช่ือหนังสือทีว่จิารณ์.\\ โดย\ ช่ือผู้แต่งหนังสือ.\\ ช่ือวารสาร\ ปีที ่\  
     (เดอืน \  ปี):\   เลขหน้า.     

ตัวอย่าง  
เกศินี  หงสนนัท.์   วิจารณ์เร่ือง  การวดัในการจดังานบุคคล. โดย สวสัด์ิ  สุคนธรังสี.   วารสารพฒันบริหารศาสตร์  14        
                   (กรกฎาคม  2517): 379-381. 
Millar,  T.  B.  Review of  Three and a half powers: The new balance in Asia,  by  H.  C.  Hinton.  Pacific  Affairs 49 

(Spring 1976): 114-115. 

แบบที ่2          ผู้เขยีนบทวจิารณ์.\\ เดอืน  ปี.\\ วจิารณ์เร่ือง \ ช่ือหนังสือทีว่จิารณ์, \ โดย\ ช่ือผู้แต่งหนังสือ. \  
                                    ช่ือวารสาร\ ปีที:่ \ เลขหน้า. 

  ตวัอย่าง   
 เกศินี  หงสนนัท.์  2517.  วิจารณ์เร่ือง  การวดัในการจดังานบุคคล, โดย  สวสัด์ิ  สุคนธรังสี.  วารสารพฒันบริหาร

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

Affairs 49: 114-115. 

                      3.1.9  วารสารสาระสังเขป 
        บางคร้ังการเรียบเรียบวิทยานิพนธ์จะอา้งถึงเฉพาะสาระสงัเขป   ท่ีพิมพใ์นวารสารสาระสงัเขป(บทคดัยอ่)  

เช่น  Dissertation  Abstracts,  Chemical  Abstracts,  หรือ  Psychological  Abstracts  ฯลฯ  ในกรณีเช่นน้ี  ใหร้ะบุวา่
สาระสงัเขปนั้นมาจากแหล่งใด 

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

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

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

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

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

 
                     3.1.10  วทิยานิพนธ์ 
                     การเขียนรายการอา้งอิงวิทยานิพนธ์  ใหร้ะบุช่ือผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์  ช่ือวิทยานิพนธ์  ระดบัปริญญา  ช่ือ
สาขาหรือภาควชิา  คณะ  ช่ือมหาวิทยาลยั  ปีพิมพ ์
 
  แบบที ่1         ช่ือผู้เขยีนวทิยานิพนธ์.\\ ช่ือวทิยานิพนธ์.\\ ระดบัปริญญา,\ ช่ือสาขาวชิาหรือภาควชิา \ คณะ \     
                                           ช่ือมหาวทิยาลยั.  \ ปีพมิพ์. 

แบบที ่2         ช่ือผู้เขยีนวทิยานิพนธ์.\\ ปีพมิพ์.\\ ช่ือวทิยานิพนธ์.\\ ระดบัปริญญา.\\ ช่ือสาขาวชิาหรือภาควชิา \  
                                         คณะ \ ช่ือมหาวทิยาลยั. 

 

        ช่ือผู้เขยีนวทิยานิพนธ์ 
            -  ใชห้ลกัเดียวกบัช่ือผูแ้ต่ง 

        ช่ือวทิยานิพนธ์ 
       -  ใชห้ลกัเดียวกบัช่ือบทความในวารสาร 
       -  ใชต้วัหนาหรือขีดเส้นใต ้
       -   ตามหลงัช่ือวิทยานิพนธ์ดว้ยเคร่ืองหมาย มหัพภาค (.) 

                      ระดบัปริญญา 
            -  ใชค้าํวา่  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑติ  (Master’s  Thesis) สาํหรับวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญา 
                โทและใชค้าํวา่วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎบีณัฑติ (Doctoral dissertation) สาํหรับวิทยานิพนธ์    
                ระดบัปริญญาเอก  
            -   ตามดว้ยสาขาวิชาหรือภาควิชา  คณะ  และช่ือมหาวิทยาลยั 

  -  หลงัขอ้ความน้ี สาํหรับ แบบที ่1  ใส่เคร่ืองหมายจุลภาค (,)  แบบที ่2 ใส่เคร่ืองหมายมหัพภาค (.)        
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                       ปีพมิพ์ 
                           -  ใชต้ามท่ีปรากฏในหนา้ปกของวิทยานิพนธ์ 

             -  หลงัปีพิมพ ์ใส่เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 

 ตวัอย่าง  แบบที ่1 
ชุติมา  สจัจานนัท.์  การสาํรวจสถานภาพการทาํงานของบณัฑิต  (ปีการศึกษา  2502-2516)  และมหาบณัฑิต  (ปี

การศึกษา  2507-2516)  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต, ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2518. 

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

 ตวัอย่าง  แบบที ่2 
 ชุติมา  สจัจานนัท.์  2518.  การสาํรวจสถานภาพการทาํงานของบณัฑิต  (ปีการศึกษา  2502-2516)  และมหาบณัฑิต 

(ปีการศึกษา  2507-2516)  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต.   ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

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

             3.1.11   รายงานการประชุมทางวชิาการ 
                      รายงานการประชุมทางวิชาการท่ีพิมพเ์ผยแพร่ในลกัษณะบทความ  หรือบทหน่ึงในหนงัสือรวม
บทความ ใหล้งรายละเอียดในลกัษณะเดียวกบัรายการอา้งอิงของบทความในหนงัสือ  โดย ช่ือของการประชุมท่ีเป็น
ภาษาตะวนัตก เช่น ภาษาองักฤษ อกัษรตวัแรกของแต่ละคาํใหเ้ขียนตวัใหญ่ทุกตวั  ยกเวน้คาํบุพบท(preposition) 
คาํสนัธาน (conjunction) และคาํนาํหนา้นาม (article)  ไม่ตอ้งพิมพด์ว้ยอกัษรตวัใหญ่   เวน้แต่คาํดงักล่าวจะเป็นคาํแรก
ของการประชุม 
 
แบบที ่1            ผู้เขยีนบทความ. \\ช่ือบทความ.\\ใน\ช่ือบรรณาธิการหรือช่ือผู้รวบรวม(ถ้าม)ี,\ ช่ือรายงานการประชุม\    

ทางวชิาการ,\ เลขหน้า.\\ สถานทีพ่มิพ์\:\ สํานักพมิพ์,\ปีพมิพ์. 
 
แบบที ่ 2     ผู้เขยีนบทความ.\\ปีพมิพ์.\\ช่ือบทความ.\\ใน\ช่ือบรรณาธิการหรือช่ือผู้รวบรวม(ถ้ามี),\ ช่ือรายงานการ

ประชุมทางวชิาการ,\ เลขหน้า.\\ สถานทีพ่มิพ์\:\ สํานักพมิพ์. 

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

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

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

วิทย ์วิศทเวทย.์  จริยธรรมในสงัคมไทยในทศันะของนกัปรัชญา. ในรายงานการสมัมนาจริยธรรมในสงัคมไทย
ปัจจุบนั,  หนา้ 103-112.  28-29  เมษายน  2522   ณ  สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย  จงัหวดัปทุมธานี. 

ถา้ใช ้   แบบที ่2  ใหน้าํปีพิมพม์าไวห้ลงัช่ือผูแ้ต่ง    ถา้รายงานการประชุมพิมพส์มํ่าเสมอเป็นประจาํทุกปี 
ใหเ้ขียนรายการอา้งอิงในลกัษณะเดียวกบัรายการอา้งอิงของบทความในวารสาร 

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

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

3.1.12     จุลสาร  เอกสารอดัสําเนา  และเอกสารทีไ่ม่ได้ตพีมิพ์อืน่ๆ 

      การเขียนรายการอา้งอิงใชแ้บบเดียวกบัหนงัสือ และใหว้งเลบ็คาํวา่อดัสําเนา หรือ (Mimeographed) , 
(พมิพ์ดดี)  หรือ  (Typewritten) , (เอกสารไม่ตพีมิพ์)  หรือ  (Unpublished  Manuscript)  แลว้แต่กรณีและแลว้แต่
ภาษาของส่ิงท่ีอา้งอิง วา่เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ  โดยพิมพอ์ยูใ่นวงเลบ็ไว ้ท้ายสุด ของรายการอา้งอิง 

ตวัอย่าง  แบบที ่1 
แรงงาน,  กรม.   แนะแนวอาชีพบรรณารักษ.์  กรุงเทพมหานคร: กรมแรงงาน, 2517. (อดัสาํเนา) 
วรรณี  เมืองเจริญ.  การใหข้อ้ติชมทางการศึกษา  สาํหรับผูส้อนในระดบัอุดมศึกษา.  กรุงเทพมหานคร:  หน่วยพฒันา

คณาจารย ์ ฝ่ายวิชาการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2520.  (อดัสาํเนา) 
ศิลปากร,  กรม.  ระเบียบการเขา้คน้ควา้เอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร.  กรุงเทพมหานคร:  กรม

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

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

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

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



คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์  2548                                                                                                                บัณฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

 45

 3.1.13   การสัมภาษณ์ 

 การสมัภาษณ์  มีแบบเขียนรายการอา้งอิงดงัน้ี 

 ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์.\\ ตาํแหน่ง \ (ถ้ามี).\\ สัมภาษณ์, \ วนั \ เดอืน \ ปี. 

ตวัอย่าง 
แมน้มาส  ชวลิต.  ผูอ้าํนวยการกองหอสมุดแห่งชาติ.  สมัภาษณ์,  7  ธนัวาคม  2519. 
Ross,  R.  Associate Director, Cornell University Libraries.  Interview,  5  May 1980. 
Visidh  Prachuabmoh.  Director, Institute of  Population  Studies, Chulalongkorn University.  Interview,  25  

February  1977. 
 
  ถา้เป็นการอา้งอิงการสมัภาษณ์ท่ีพิมพเ์ผยแพร่  ใหร้ะบุช่ือผูส้มัภาษณ์ก่อนและไม่ตอ้งระบุวนั  เดือน  ปี  ท่ี
สมัภาษณ์  แต่ ให้ระบุวนั  เดอืน  ปี  ของเอกสารตพีมิพ์ทีร่ะบุการสัมภาษณ์น้ัน   เช่น 

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

                    ถา้เป็น  แบบที ่2  ใหร้ะบุวนั  เดือน  ปี  ท่ีสมัภาษณ์   หลงัช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์หรือผูส้มัภาษณ์ ดงัน้ี 

แมน้มาส  ชวลิต.  7 ธนัวาคม 2519.  ผูอ้าํนวยการกองหอสมุดแห่งชาติ.  สมัภาษณ์. 
Ross,  R.  1980, May  5.   Associate Director, Cornell University Libraries.  Interview. 
Newman,  P.  1982, January.  (Interview  with William  Epstein, editor of  JEP:  Human Perception and       
                   Performance).  APA  Monitor: 7, 39. 

 
              3.1.14      เอกสารทีอ้่างถึงในเอกสารอืน่ 

การอา้งเอกสารซ่ึงมีผูก้ล่าวไวใ้นเอกสารอ่ืนโดยท่ีผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์ มิได้เคยอ่านหนังสือเล่มน้ัน    มี   
แบบการเขียนรายการอา้งอิงดงัน้ี 

แบบที ่1    ถา้ข้ึนตน้ดว้ยช่ือผูแ้ต่ง และช่ือเร่ืองเอกสารอนัดบัแรก ใชว้า่  “อ้างถงึใน”  หรือ  “cited  in”  
หนา้ช่ือผูแ้ต่งช่ือเร่ืองเอกสารอนัดบัรอง 

ตวัอย่าง 
อนุมานราชธน,  พระยา.  แหลมอินโดจีนสมยัโบราณ. พระนคร:  สาํนกัพิมพค์ลงัวิทยา.  2479, อา้งถึงใน  สายจิตต ์ 

เหมินทร์.   การเสียรัฐไทรบุรี กลนัตนั ตรังกานูและปะลิส ของไทยใหแ้ก่องักฤษในรัชสมยัพระบาท 
สมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต,  แผนกวิชาประวติัศาสตร์  คณะอกัษร
ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2507. 
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French,  L.  S.  “Is  it  really  friendly?”  PITT (February  1985): 19, อา้งถึงใน  ศรีอร  เจนประภาพงศ.์  ทศันคติ  
ของบรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวิทยาลยัท่ีมีต่อเทคโนโลยสีารนิเทศ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2529.  หนา้ 44. 

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

แบบที ่2  ใหร้ะบุปีพิมพข์องเอกสารอนัดบัแรกตามหลงัช่ือผูเ้ขียนเอกสารนั้น  
ตวัอย่าง 
อนุมานราชธน,  พระยา.  2497.  แหลมอินโดจีนสมยัโบราณ.  พระนคร.  สาํนกัพิมพค์ลงัวทิยา.  อา้งถึงใน  สายจิตต ์ 

เหมินทร์.  การเสียรัฐไทรบุรี กลนัตนั ตรังกานู และปะลิสของไทยใหแ้ก่องักฤษในรัชสมยัพระบาท สมเดจ็
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต.   แผนกวิชาประวติัศาสตร์  คณะอกัษร
ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2507. 

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

                      

 3.1.15   เอกสารพเิศษ 

         การเขียนรายการอา้งอิงเอกสารพิเศษต่างๆ เช่น จดหมาย อนุทิน ตน้ฉบบัตวัเขียน เป็นตน้   มีแบบการเขียน 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

สายสนิทวงศ,์พระองคเ์จา้.  ลายพระหตัถถ์วายพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั,  11  พฤษภาคม   
               ร.ศ.  125.  
 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  ร.  5  กษ.  9  4ก/22. 
“เร่ืองงบประมาณการจ่ายเงินแผน่ดิน ร.ศ. 111-112”.  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  น.1.3. 
Kent,  A.  Letter to Suzy Queiroz, 25  July 1985. 
Lady  Willoby. Diary, 1828-1830. 
London. British  Library.  Arundel  MSS.  285. 

 3.1.16   ส่ือไม่ตีพมิพ์ 

      การเขียนรายการอา้งอิงส่ือไม่ตีพิมพ ์ เช่น โสตทศันวสัดุประเภทสไลด์ เทปบนัทกึเสียง ฟิลม์สตริป 
ภาพยนตร์ รายการวทิยุ รายการโทรทศัน์ เทปบนัทกึภาพ แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมคอมพวิเตอร์ มีแบบการเขียนดงัน้ี 
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         โสตทศันวสัดุ 

            การเขียนรายการอา้งอิงส่ือประเภทโสตทศันวสัดุต่างๆ ใหร้ะบุช่ือผูจ้ดัทาํและวงเลบ็หนา้ท่ีท่ีรับผดิ 
ชอบ  นอกจากน้ีใหร้ะบุลกัษณะของโสตทศันวสัดุ   เช่น สไลด ์ฟิลม์ เทปบนัทึกภาพ  เทปบนัทึกเสียง ฟิลม์สตริป ไว้
ในวงเลบ็  [  ]  ทา้ยช่ือเร่ือง ตามดว้ยช่ือสถานท่ีผลิต หน่วยงานท่ีเผยแพร่ (ถา้มี) และปีท่ีเผยแพร่ 

 

แบบที่1             ช่ือผู้จัดทาํ.\\ (หน้าทีรั่บผดิชอบ-ถ้ามี).\\ ช่ือเร่ือง\ [ลกัษณะของโสตทศันวสัดุ].\\ สถานทีผ่ลติ: \    
หน่วยงานทีเ่ผยแพร่,\ปีทีเ่ผยแพร่ 

 

แบบที ่ 2    ช่ือผู้จัดทาํ.\\ หน้าทีรั่บผดิชอบ-ถ้ามี).\\ ปีทีเ่ผยแพร่.\\ ช่ือเร่ือง\[ลกัษณะของโสตทศันวสัดุ].\\    
สถานทีผ่ลติ:\ หน่วยงานทีเ่ผยแพร่ 

ตวัอย่าง  แบบที ่1 

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

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

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

California, LA, 11 June 1973. 
พจน ์ สารสิน.  ความอยูร่อดของเศรษฐกิจไทย [บทวิทยอุอกอากาศทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย].  13 

เมษายน 2520. 

                    แบบที ่2  ใหน้าํปีท่ีเผยแพร่ไวห้ลงัช่ือผูจ้ดัทาํ                                                                                                    
 

                       ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (Electronic Document) 

          ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสาํคญัอีกชนิดหน่ึงสามารถสืบคน้ได ้2 ระบบ  คือระบบออนไลน์
(Online)  และระบบซีดีรอม (CD-ROM)   
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               ระบบออนไลน์  เป็นระบบการสืบคน้ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ทางไกลผา่นเครือข่ายซ่ึงอาจจะสืบคน้
โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น   การถ่ายโอนขอ้มูล (FTP),  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์(E-Mail),  การใชเ้คร่ืองระยะไกล(Telnet)   เป็น
ตน้       

           ระบบซีดรีอม   เป็นระบบการสืบคน้ขอ้มูลจากแผน่ดิสเกต็ส์ หรือแผน่ซีดีรอม  ท่ีบรรจุขอ้มูล
สาํเร็จรูปไวแ้ลว้    สามารถสืบคน้ไดจ้ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ท่ีติดตั้งอยู ่ณ สถานท่ีบริการนั้น ๆ  โดยไม่ตอ้งต่อเช่ือม
กบัโทรศพัท ์รูปแบบการลงรายการอา้งอิง มีดงัน้ี 

 

  แบบที ่1           ช่ือผู้รับผดิชอบหลกั.\\ ช่ือแฟ้มข้อมูลหรือช่ือโปรแกรม [ประเภทของส่ือ ].\\สถานทีผ่ลติ: \ช่ือผู้ผลติ
หรือ ผู้เผยแพร่,\ ปีทีจ่ัดทาํ.\\ แหล่งทีม่า: \ ช่ือของแหล่งทีม่า/ช่ือแหล่งย่อย [ วนั เดอืน ปี ที่
เข้าถงึข้อมูล ] 

 

  แบบท ี2       ช่ือผู้รับผดิชอบหลกั.\\ ปีทีจ่ัดทาํ.\\ ช่ือแฟ้มข้อมูลหรือช่ือโปรแกรม[ ประเภทของส่ือ ].\\ สถานทีผ่ลติ:\
ช่ือผู้ผลติหรือผู้เผยแพร่.\\ แหล่งทีม่า:\ ช่ือของแหล่งทีม่า/ช่ือแหล่งย่อย [ วนั เดอืน ปี ที่
เข้าถงึข้อมูล ] 

           ผู้รับผดิชอบหลกั 
-  ใหร้ะบุผูรั้บผิดชอบหลกัในการสร้างแฟ้มขอ้มูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในตาํแหน่งผูแ้ต่ง 
-  วิธีการเขียนช่ือใชห้ลกัเดียวกบัการเขียนช่ือผูแ้ต่ง 

            ช่ือแฟ้มข้อมูลหรือช่ือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
               -  ระบุช่ือแฟ้มขอ้มูลหรือช่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลกัษณะเดียวกบัช่ือเร่ืองหนงัสือ 

                         ประเภทของส่ือ 
                            -  ใหร้ะบุ  [ประเภทของส่ือ] อยูใ่นวงเลบ็เหล่ียมต่อทา้ยช่ือแฟ้มขอ้มูลหรือช่ือโปรแกรม      

คอมพิวเตอร์โดยไม่มี เคร่ืองหมายคัน่  ตวัอยา่งเช่น  [Online] , [Computer software]  ,  
[Computer file],  [Computer program], [CD-ROM]     เป็นตน้ 

                            -   ถา้แฟ้มขอ้มูลไม่มีช่ือเร่ืองใหเ้ขียนคาํอธิบายเน้ือหาของแฟ้มขอ้มูลไวใ้นวงเลบ็( )รวมถึงปีท่ี              
รวบรวมขอ้มูล  จบขอ้ความดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค ( . ) 

         สถานที่ผลติ  และช่ือผู้ผลติหรือเผยแพร่ 
          -  ระบุสถานท่ีและช่ือผูผ้ลิต (บุคคลหรือองคก์าร) ท่ีบนัทึกขอ้มูลหรือจดัทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
                             - ในกรณีของแฟ้มขอ้มูลอาจระบุช่ือบุคคลหรือองคก์ารผูจ้ดัทาํและเผยแพร่  ซ่ึงสามารถติดต่อขอ 

สาํเนาขอ้มูลไดโ้ดยวงเลบ็หนา้ท่ีของบุคคลหรือองคก์าร [ผูผ้ลิต (Producer)] หรือ  [ผูเ้ผยแพร่ 
(Distributor)] แลว้แต่กรณี 

                            -  ในกรณีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับการสืบคน้    
โปรแกรมนั้น เช่น หมายเลขรายงาน หรือหมายเลขของโปรแกรม ต่อจากช่ือผูผ้ลิตหรือผูเ้ผยแพร่ 
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           ปีทีจ่ัดทาํ 
               -  หมายถึงปีท่ีเผยแพร่แฟ้มขอ้มูลหรือปีท่ีสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

           แหล่งทีม่า (Available from) 
               -  เปรียบไดก้บัสถานท่ีพิมพแ์ละช่ือสาํนกัพิมพ ์    ให้ระบุแหล่งท่ีมาหรือท่ีสืบคน้ขอ้มูลได ้   ใน
กรณีท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต  ใหร้ะบุวา่ ใช ้  โปรโตคอล(Protocal) ชนิดใด   เช่น FTP,  GOPHER, TELNET, WWW., 
UseNet,  WAIS,  E-Mail  ฯลฯ   ถา้เขา้ถึงจากเวบ็ไซต ์ใหร้ะบุช่ือเวบ็ไซตต่์อทา้ยคาํวา่  แหล่งทีม่า:  ( ภาษาองักฤษใช้
วา่  Available from : )   
                        แหล่งท่ีมา :  http://www.grad.chula.ac.th 

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

               วนั เดอืน ปี ทีเ่ข้าถงึข้อมูล ( Access date ) 
                    -  ใหร้ะบุวนั เดือน ปี ท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไวใ้นเคร่ืองหมายวงเลบ็เหล่ียม [  ] ไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมาย   
มหพัภาค( . )ปิดทา้ย 
 
ตวัอย่าง    แบบที ่1 
 Miller,  W.;  Miller,  A.;  and  Kline,  G.  The CPS 1974 American national election study  [Machine readable data 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(โปรดสงัเกตวา่  เม่ือจบขอ้ความของบรรทดัสุดทา้ยแต่ละตวัอยา่งในบทคดัยอ่ในสายตรง บทความ
วารสารในสายตรง และบทคดัยอ่ในซีดีรอม ไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมาย มหัพภาค  (.)  เพราะหากผูอ่ื้นจะสืบคน้ขอ้มูล
ดงักล่าวตามรายการอา้งอิงจะไม่สามารถคน้ขอ้มูลไดถ้า้มีเคร่ืองหมายมหพัภาคปิดทา้ย) 
 

3.2  การเรียงลาํดบัรายการอ้างองิ 

                   การอ้างองิแบบนาม-ปีและแบบเชิงอรรถ  ใหเ้รียงลาํดบัรายการอา้งอิงเอกสารและแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็น 
ภาษาไทย ใหจ้บไปก่อน  ต่อดว้ย ภาษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน โดยเรียงลาํดบัตวัอกัษรตวัแรก ท่ีปรากฏ
ตาม พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑติยสถาน ปัจจุบนั หรือ Dictionary ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป ไม่ว่ารายการนั้นจะ
ข้ึนตน้ดว้ยช่ือผูแ้ต่ง ช่ือบทความ หรือช่ือหนงัสือ   ทั้งน้ี  ไม่ต้องแยกประเภทของเอกสารทีนํ่ามาใช้อ้างองิ 

                  ส่วนการอ้างองิแบบตวัเลขใหเ้รียงลาํดบัรายการอา้งอิงเอกสารและแหล่งขอ้มูลต่างๆ ตามตวัเลข ท่ีอา้งโดย
ไม่ต้องเรียงตามตวัอกัษร ไม่ตอ้งแยกภาษาและประเภทของเอกสารและแหล่งต่างๆ ท่ีใชอ้า้งอิง 
 

 การเรียงช่ือผู้แต่งตามลาํดบัอกัษร มีรายละเอียดดงัน้ี 

                          ให้เรียงทลีะตวัอกัษรของคาํน้ัน เช่น 
     Brown,  J.  R. 
     Browning,  A.  R. 

                          คาํนําหน้าช่ือ เช่น  M’ Mc หรือ Mac  ให้เรียงตามรูปทีป่รากฏ  และไม่สนใจเคร่ืองหมาย  ‘  เช่น   
             MacArthur 
    McAllister 
    M’Carthy 

          ช่ือสกลุผู้แต่งทีม่ี  article  หรือ  preposition  เช่น  de,  la,  du,  von  ฯลฯ  ใหเ้รียงตามกฎของภาษา
นั้น  ถา้รู้แน่วา่คาํนาํหนา้คาํนั้นเป็นส่วนหน่ึงของช่ือ  (เช่น  De  Vries)  ใหถื้อวา่คาํนาํหนา้นั้นเป็นส่วนหน่ึงของช่ือ
สกลุ  และเรียงตามลาํดบัอกัษร  เช่น 
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     DeBase 
     De  Vries 

       ถา้คาํนาํหนา้ช่ือนั้นไม่นิยมใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของช่ือสกลุ  ( เช่นนิยมใช ้ Helmholtz มากกวา่  Von  
Helmholtz)  ใหถื้อคาํนาํหนา้นั้นเป็นส่วนหน่ึงของช่ือกลาง  เช่น Helmholtz,  H.L.F.  Von. 
                     
                       ถ้าเรียงงานหลายงานทีม่ีช่ือผู้แต่งคนแรกเหมือนกนั  ใหใ้ชห้ลกัดงัน้ี 

                    - รายการอา้งอิงท่ีมีผูแ้ต่งคนเดียวมาก่อนรายการท่ีมีผูแ้ต่งหลายคน เช่น 
            Kaufman,  J.  R. 
            Kaufman,  J.  R.  and  Cochran,  D.  F. 

                   -  รายการอา้งอิงท่ีมีผูแ้ต่งคนแรกซํ้ ากนั  ใหเ้รียงตามช่ือผูแ้ต่งคนต่อมา  เช่น 
Kaufman,  J.  R.;  Jones,  K.;  and  Cochran,  D.  F. 
Kaufman,  J.  R.,  and  Wong,  D.  F. 

        - รายการอา้งอิงท่ีมีช่ือผูแ้ต่งเหมือนกนัหมด  ใหเ้รียงตามลาํดบัตวัอกัษรตวัแรกของช่ือเร่ือง  (ถา้ใชก้าร
เขียนรายการอา้งอิงแบบท่ี 1) 

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

 
  - แต่ถา้ใชก้ารเขียนรายการอา้งอิงแบบท่ี 2  ใหเ้รียงตามปีพิมพต่์อมา เช่น 
         Kaufman,  J.  R.,  and  Jones,  K.  1977. 

        Kaufman,  J.  R.   1980. 
 
                        - ถา้อา้งงานหลายเร่ืองท่ีพิมพใ์นปีเดียวกนั  ใหเ้รียงตามอกัษร  a  b  c  ท่ีกาํกบัปีพิมพ ์
                   Kaufman,  J.  R.  1980  a. 
                   Kaufman,  J.  R.  1980  b. 
 

             ถ้าช่ือสกลุของผู้แต่งเหมือนกนั  ใหเ้รียงตามอกัษรยอ่ช่ือตน้และช่ือกลาง  เช่น 
        Eliot,  A.  L. 
        Eliot,  G.  E. 
 

                        เอกสารทีม่ผู้ีแต่งเป็นสถาบนั  สมาคม  หน่วยงาน  ใหเ้รียงตามอกัษรตวัแรกของช่ือสถาบนัท่ีสะกด
เตม็  การระบุช่ือสถาบนัให ้ระบุช่ือหน่วยงานใหญ่ก่อนหน่วยงานย่อย
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3.3  การใช้คาํย่อ 

                   คาํยอ่ท่ีเป็นท่ียอมรับในการเขียนรายการอา้งอิง มีตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

คาํย่อ คาํเตม็ ความหมาย หมายเหตุ 

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

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

tr. 
 
vol.  
vols. 

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

translator 
translated  by 
volume 
volumes 

ผูร้วบรวม 
บรรณาธิการ, 
ผูจ้ดัพิมพ,์  จดัพิมพโ์ดย  
ฉบบัพิมพใ์หม่,  มีการเพ่ิมเติม
ฉบบัพิมพใ์หม่,  มีการแกไ้ข 
คร้ังท่ี  2  
พิมพค์ร้ังท่ี  3 
และคนอ่ืนๆ  (and  others) 
เร่ืองเดียวกนั(in the same place) 
ไม่ปรากฏปีพิมพ ์
ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ ์
ฉบบัท่ี 
หนา้ 
รอบต่อนาที 

ผูแ้ปล 
แปลโดย 
เล่มท่ี(เช่น  vol.  4)   
จาํนวนเล่ม (เช่น  4  vols.) 
 
 

พหูพจนใ์ช ้ comps. 
พหูพจนใ์ช ้ eds. 
 
 
 
 
 
 
 
ภาษาไทยใช ้ ม.ป.ป. 
ภาษาไทยใช ้ ม.ป.ท. 

พหูพจน(์หลายหนา้)ใช้
pp 

หมายถึงความเร็วของ
แผน่ 
เสียงท่ีหมุนไป 
พหูพจนใ์ช ้ trs. 
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ช่ือรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าเขยีนประกอบกบัช่ือเมือง  ให้ใช้ ตัวย่อ ดงันี ้ เช่น 

 
              คาํเตม็ คาํย่อ คาํเตม็ คาํย่อ 

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

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

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

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

 

                                         

3.4  การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน 

           การเขียนรายการอา้งอิงมีการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนต่างๆ  ช่วยแบ่งขอ้ความดงัน้ี 

                      เคร่ืองหมายมหัพภาค  (.  period)      ใชใ้นกรณีต่อไปน้ี 
   -  เม่ือเขียนยอ่ช่ือแรกหรือช่ือกลางของผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ  เช่น  Hodgkiss, A.  G. 

                        -  ไวท้า้ยคาํท่ียอ่  เช่น  ed. 
   -  เม่ือจบแต่ละขอ้ความ  (เช่น  ผูแ้ต่ง   ปีพิมพ ์ ช่ือเร่ือง ฯลฯ) ในรายการอา้งอิงนั้น  เช่น 
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                                        Hodgkiss, A. G.  (1981).   Understanding  maps.  Dawson,  Folkestone, UK.   

  เคร่ืองหมายจุลภาค  (,  comma)  ใชใ้นกรณีต่อไปน้ี 

      -  ใชค้ัน่ระหวา่งช่ือและบรรดาศกัด์ิของผูแ้ต่งชาวไทยหรือช่ือสกลุและช่ือตวัของผูแ้ต่งชาว     
ต่างประเทศ     เช่น 

     Renolds,  F.  F. 
           ธรรมศกัด์ิมนตรี,  เจา้พระยา. 

       -  ใชค้ัน่ระหวา่ง ช่ือผูแ้ต่ง เม่ือมีผูแ้ต่งมากกวา่  1  คน  เช่น 
                     สุธรรม  พงศส์าํราญ,  วิรัช  ณ  สงขลา  และพึงใจ  พึ่งพานิช. 

                                         Hanson,  H.,  Borlaug,  N.  E.,  and  Anderson,  R.  G. 
    -  ใชค้ัน่ระหวา่งสาํนกัพิมพแ์ละปีพิมพ ์ ถา้เขียนรายการอา้งอิงตามแบบท่ี  1  เช่น 

                            สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2539. 
             Wiley,  1965. 

  เคร่ืองหมายอฒัภาค  (;  semi-colon) 
         -  ใชเ้ม่ือในขอ้ความส่วนนั้นไดใ้ชเ้คร่ืองหมายจุลภาค  ( , )  แลว้  เช่น เม่ือเขียนช่ือผูแ้ต่งชาว    

ต่างประเทศ      เป็นภาษาไทยหลายๆ  คน  เช่น 

                             แนช้,  จอร์ช;  วอลดอร์ฟ,  แดน;  และ  ไรซ์,  โรเบิร์ต  อี.  มหาวิทยาลยักบัชุมชนเมือง.  แปลโดย         
                                             อปัสร  ทรัยอนั และคนอ่ืนๆ .  กรุงเทพมหานคร :  สาํนกัพิมพแ์พร่พิทยา,  2518. 

 
  เคร่ืองหมายมหัพภาคคู่  (:  colons)    

     -  ใชค้ัน่ระหวา่งสถานท่ีพิมพ ์ (ช่ือเมือง  ช่ือรัฐ)  และช่ือสาํนกัพิมพ ์ เช่น 
New  York:  Wiley 
St.  Louis,  MO:  Mosby 

     -  ใชค้ัน่ระหวา่ง ปีท่ี หรือ เล่มท่ี ของวารสาร  หนงัสือพมิพ ์ สารานุกรม  และเลขหนา้  เช่น 
16 (เมษายน  2519):  231-254. 
37 (1979):  1239-1248.  (แบบท่ี 1) 
37 :  1239-1248.  (แบบท่ี 2) 

                 การเว้นระยะในการพมิพ์หลงัเคร่ืองหมายวรรคตอน    มีดงัน้ี 

หลงัเคร่ืองหมายมหัพภาค  (.  Period)  เว้น  2  ระยะ 
หลงัเคร่ืองหมายจุลภาค  (,  comma)  เว้น  1  ระยะ 
หลงัเคร่ืองหมายอฒัภาค  (;  semi-colon)   เว้น  1  ระยะ 
หลงัเคร่ืองหมายมหัพภาคคู่  (:  colons) เว้น  1  ระยะ 

 
                                                         

 
 


