บทที่ 1
ส่วนประกอบของโครงงาน
คู่มือการเขียนโครงงานเล่มนี้ ใช้สําหรับเป็นแนวทางและการจัดทํารูปเล่มการเขียนโครงงาน
(Senior Project) หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่เทียบเคียง มีส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนนํา
2. ส่วนเนื้อหา
3. ส่วนประกอบท้ายเรื่อง
1. ส่วนนํา
เป็น ส่ว นที่ค รอบคลุม ตั ้ง แต่ป กไปจนถึง ส่ว นเนื้อ หาของโครงงาน มีส่ว นประกอบและ
รายละเอียดต่อไปนี้
1.1 ปกนอก (Front Cover)
ลักษณะของปกนอกเป็นปกสําเร็จรูป ขนาด A4 สีส้ม ที่มีสัญลักษณ์และข้อความ ดังนี้
ก) ตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ขนาดกว้าง 19 มม. สูง 33 มม.) สีขาว ตรงกึ่งกลาง
ของปก ห่างจากขอบกระดาษลงมา 1.8 นิ้ว
ข) ชื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ค) มีช่องสําหรับพิมพ์อักษร ขนาดกว้าง 13.5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร)
ง) สันปกใช้ผ้าแร็กซีน สีส้ม (ซึ่งเป็นสีเดียวกันกับปกนอก)
จ) การเข้าเล่ม ให้เป็นแบบเข้าเล่มไสกาว ติดสันด้วยสีส้ม (ซึ่งเป็นสีเดียวกันกับปกนอก)
ดังรูปแบบที่ได้เสนอไว้ในหน้า 7
1.2 ใบรองปก (Blank Page)
ให้ใส่ใบรองปกก่อนหน้าปกใน เป็นกระดาษปอนด์หนาอย่างน้อย 100 แกรม และพิมพ์ชื่อ
เรื่ องโครงงานทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษลงในช่ องของปกนอก โดยเว้ นระยะจากขอบบน 10
เซนติเมตร จากขอบซ้ายและขวา 4 เซนติเมตร และขอบล่าง 15 เซนติเมตร สําหรับชื่อเรื่องโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในอักษรตัวแรกของคําแรกและของทุก ๆ คําเสมอ ยกเว้นบุพบท
และสัณธาน เว้นแต่บุพบท สัณธานดังกล่าวจะเป็นคําแรกของชื่อ
ดังรูปแบบและตัวอย่างหน้า 8-9
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1.3 ปกใน (Title Page)
ก) ตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ขนาดกว้าง 19 มม. สูง 33 มม.) ตรงกึ่งกลางของปก
ห่างจากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว
ข) ชื่ อ เรื่ อ งโครงงาน ให้ ร ะบุ ชื่ อ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ สํ า หรั บ ชื่ อ เรื่ อ ง
ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในอักษรตัวแรกของคําแรกและของทุก ๆ คําเสมอ ยกเว้นบุพบท
และสัณธาน เว้นแต่บุพบท สัณธานดังกล่าวจะเป็นคําแรกของชื่อ โดยชื่อโครงงานให้พิมพ์ไว้กลาง
หน้ากระดาษ ห่างจากตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 บรรทัด กรณีที่มีความยาวเกินกว่า 1 บรรทัด
บรรทัดถัดไปให้พิมพ์เป็นรูปหน้าจั่วกลับหัว ทั้งนี้ควรพิจารณาตัดคําให้มีความเหมาะสมด้วย
ค) ชื่อผู้เขียนโครงงาน ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้อง
ระบุคํานําหน้านาม และให้พิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ
ง) ชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา ให้ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ตามลําดับไว้
กึ่งกลางต่อจากชื่อผู้เขียน
จ) ชื่ อมหาวิ ทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ ให้ ระบุ ชื่ อทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ไว้ กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ
ฉ) ปีการศึกษาที่จัดทําโครงงาน ให้ระบุปีการศึกษาที่จัดทําโครงงาน โดยไม่ต้องระบุคําว่า
พ.ศ. นําหน้า ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยพิมพ์ห่างจากขอบล่างขึ้นไป 1.5 นิ้ว
ดังรูปแบบและตัวอย่างหน้า 10-11
1.4 หน้าอนุมัติ (Approval Page)
ประกอบด้วยชื่อโครงงาน ชื่อและชื่อสกุลผู้เขียน และให้ระบุคํานําหน้านาม สาขาวิชา
คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ อาจจะมีระบุรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรก็ได้ ดัง
รูปแบบและตัวอย่างหน้า 12
1.5 บทคัดย่อ (Abstract)
เป็นการสรุปเนื้อความของโครงงานที่กระชับ ชัดเจน ทําให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของ
โครงงานอย่างรวดเร็วและถูกต้อง การเขียนต้องเขียนให้สั้นที่สุด ไม่ควรเกินสองหน้ากระดาษ A4
และต้องจัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเรียงลําดับบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนและตาม
ด้วยภาษาอังกฤษ หากเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ต้องเรียงลําดับบทคัดย่อภาษาอังกฤษขึ้นก่อนและตาม
ด้วยภาษาไทย ดังตัวอย่างหน้า 14-17
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1.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
เป็นข้อความแสดงความขอบคุณผู้ช่วยเหลือ สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการค้นคว้า
เพื่ อทํ าโครงงาน แสดงถึงจรรยาบรรณทางวิ ชาการที่ ควรถื อปฏิ บั ติ โดยพิ มพ์คําว่ า “กิตติ กรรม
ประกาศ” อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า ท้ายกิตติกรรมประกาศให้พิมพ์ชื่อและ
ชื่อสกุลของผู้เขียน โดยพิมพ์เยื้องไปทางด้านขวามือของข้อความ
ดังรูปแบบและตัวอย่างหน้า 18-19
1.7 สารบัญ (Table of Contents)
เป็น ส่ว นที่แ สดงลํา ดับ หน้า ของหัว ข้อ เรื่อ งทั้ง หมดที่มีอยู่ใ นโครงงาน การพิมพ์แ บ่ง
ออกเป็นบท โดยพิมพ์ คําว่า “สารบัญ” อยู่กลางหน้ ากระดาษ โดยระบุเลขที่บทและชื่อบทพร้อม
หมายเลขหน้า ตามที ่ป รากฏในโครงงาน เส้ น ประหลั งข้ อความให้ อ ยู่ ห่ า งจากเลขกํ า กั บ หน้ า 3
ตัวอักษร เลขกํากับหน้าพิมพ์ชิดขอบขวาของกระดาษ และกําหนดให้พิมพ์หัวข้อเพียง 2 ระดับ ดัง
รูปแบบและตัวอย่างหน้า 20-21
1.8 สารบัญตาราง (List of Tables) (ถ้ามี)
เป็น ส่ว นที ่แ สดงลํ า ดับ หน้า ของตารางทั ้ง หมดที ่ม ีอ ยู ่ใ นโครงงาน โดยพิม พ์คํ า ว่า
“สารบัญตาราง” อยู่กลางหน้ากระดาษ ในกรณีที่มีต ารางในภาคผนวกให้พิมพ์รายการตารางผนวก
ต่อในสารบัญตาราง ดังรูปแบบและตัวอย่างหน้า 22-23
1.9 สารบัญภาพ (List of Figures) (ถ้ามี)
เป็นส่วนที่แสดงลําดับหน้าของภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในโครงงาน โดยพิมพ์คําว่า “สารบัญ
ภาพ” อยู่กลางหน้ากระดาษ ชื่อหรือคําอธิบายภาพที่ปรากฏในสารบัญภาพต้องตรงกับที่ปรากฏใน
เนื้ อเรื่ องกรณี ที่มีภ าพในภาคผนวกให้ พิมพ์ ร ายการภาพผนวกต่ อในสารบั ญ ภาพ ดั งรู ป แบบและ
ตัวอย่างหน้า 24-25
2. ส่วนเนื้อหา
โดยทั่วไปส่วนเนื้อหาโครงงาน ประกอบด้วยบทต่าง ๆ 5 บท แต่ในบางสาขาวิชาอาจ
กําหนดจํานวนบทและหัวข้อต่างจากนี้ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตรหรือสาขาวิชาและเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น ยกเว้นโครงงานที่มีลักษณะเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา อาจจะเพิ่มบทในเรื่องการ
ออกแบบขึ้นอีก 1 บทก็ได้ ซึ่งเสนอว่าควรให้เป็นบทที่ 4 และเลื่อนบทที่ 4 และบทที่ 5 เดิม เป็นบทที่
5 และบทที่ 6
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บทที่ 1 บทนํา (Introduction)
เป็นบทแรกของโครงงาน กล่าวถึงความเป็นมาและความสําคัญ ของปัญหา วัต ถุประสงค์
สมมุติฐานการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย วิธีที่จะดําเนินการวิจัยโดยย่อ และประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การวิจัย ในบทนี้ผู้เขียนจะอธิบายถึงคําจํากัดความและสัญลักษณ์สําคัญที่ใช้ ตลอดจนข้อจํากัด
ต่าง ๆ ที่มีผลโดยตรงต่อขอบเขต วิธีและผลของการศึกษาวิจัย
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
ในการทําโครงงาน ผู้จัดทําควรศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา
ตั้งแต่ในช่วงกําหนดหัวข้อและเขียนโครงร่างโครงงาน ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากผลงานของ
ผู้อื่นอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยให้ทราบขอบเขตและแนวทางการวิจัยในเรื่องที่กําลังจะศึกษา
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนสําคัญ 2 ประการ คือ
1) การค้นหาและการวิเคราะห์
การค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถค้นได้จากบทความ
ปริทัศน์ (Review Article) บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป และฐานข้อมูลของสาขาวิชานั้น ๆ
รายชื่องานวิจัยที่ได้มาควรเขียนรายละเอียดที่มาในรูปของบรรณานุกรมกํากับไว้ เพื่อจะช่วยในการ
อ้างอิงเวลาเขียนและอภิปรายผลการวิจัยต่อไป ในการวิเคราะห์งานวิจัยแต่ละเรื่อง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ที่ควรรวบรวมและบันทึกไว้คือ ชื่อผู้วิจัย ปีที่พิมพ์ ขอบเขตเรื่องที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ วิธีวิเคราะห์
ข้อมูล และผลการวิจัย
2) การสังเคราะห์งานวิจัย จากงานวิจัย ที่ร วบรวมได้ทั้งหมดจะถูกนํา มาจัด เป็น กรอบ
แนวคิด และเขียนเสนออย่างกลมกลืนแทนที่จะเสนองานวิจัยทีละเรื่อง ในบทนี้นักศึก ษาต้องสรุป
ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ย วข้องกับ เรื่องที่ศึกษาให้ชัด เจน กระชับ และเสนอตามลําดับจากเรื่องทั่ว ๆ ไป
จนเข้าสู่เรื่องเฉพาะที่ตรงกับหัวข้อที่ศึกษา งานวิจัยที่อ้างอิงควรมีจํานวนมากพอที่จะเป็นพื้นฐาน
ของเรื่องที่กําลังศึกษาได้
การทบทวนวรรณกรรมควรมีการอ้างอิงในเนื้อหา ประกอบด้วยรายละเอียดของการอ้างอิงให้
ศึกษาเพิ่มเติมในบทที่ 3 หลักเกณฑ์การอ้างอิง
บทที่ 3 วิธีการวิจัย (Materials and Methods)
ในบทนี้ จ ะระบุ วิ ธี วิ จั ย ที่ ใช้ ระบุ ขั้ น ตอนการวิ จั ย โดยละเอี ย ด ตั้ ง แต่ ต้ น จนงานวิ จั ย เสร็ จ
สมบูรณ์ว่ามีขั้นตอนทําอะไร อย่างไรบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เอกสารข้อมูลหรือเครื่องมือ ประเภทใด
ชนิดใด เอกสารข้อมูลหรือเครื่องมือนั้น ๆ ได้มาอย่างไร โดยวิธีใด ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้
สถิติอะไรในการวิเคราะห์ รายละเอียดในบทนี้จึงประกอบด้วยวิธีวิจัย
1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
2) ตัวแปรที่ทําการวิจัย (ถ้ามี)
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3)
4)
5)
6)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปราย (Results and Discussion)
ในบทนี้ผู้เขียนจะต้องแสดงผลของการศึกษาวิจัยให้ปรากฏชัด และจะต้องหยิบยกเอาผลงาน
ศึกษาวิจัยของตนมาวิเคราะห์ให้ได้คําตอบ การอภิปรายผลการวิจัย มีขั้นตอนประกอบด้วย
1) การรายงานผลการวิจัย โดยนําเสนอในรูปความเรียง มีตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนภาพ
ประกอบเพื่อให้รายงานผลน่าอ่าน ผลการวิจัยที่ได้ควรมีการจัดแบ่งเป็นหัวข้อและจัดเรียงตามลําดับ
อย่างต่อเนื่องเหมาะสม
2) การอภิปรายผล เมื่อรายงานผลการวิจัยที่ได้ควรอภิปรายผลการวิจัยต่อทันทีโดยพยายาม
ตอบคําถามว่า “ทําไม” ผลที่ได้จึงเป็นเช่นนั้น หรือทําไมไม่ได้ผลตรงตามสมมติฐานการวิจัย เป็นต้น
โดยมีการอภิปรายผลร่วมกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและเสริมความเข้าใจ
ของผู้อ่าน
บทที่ 5 สรุป (Conclusions)
1) สรุปผลการวิจัย โดยให้รายละเอียดสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน
(ถ้า มี) เครื่ องมื อที่ใช้ วิธี เ ก็บ รวบรวมข้อมู ลและผลการวิจั ย โดยสรุป ผลการวิ จั ยที่ นํ าเสนอในบทนี้
สามารถแยกเขียนเป็นข้อ เพื่อความสะดวกและความเข้าใจ และนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
2) ข้อจํากัดของการวิจัย (ถ้ามี) เมื่อการวิจัยแล้วเสร็จ จะพบว่าในบางครั้งการวิจัยที่ดําเนินมา
นั้นมีข้อจํากัดบางประการ เช่น ข้อจํากัดด้านประชากร/กลุ่มตัวอย่างหรือการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
สามารถระบุ ใ นส่ ว นนี้ เ พื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ที่ จ ะศึ ก ษาวิ จั ย หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการประยุ ก ต์ ใ ช้
ผลการวิจัยต่อไป
3) การประยุกต์ผลการวิจัย ผลการวิจัยที่ได้ควรถ่ายทอดนําสู่การปฏิบัติ ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะให้
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดผลจากการวิจัยที่ได้เป็นหลักในการให้ข้อเสนอ
4) ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป จากการที่ได้ทําวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยจะเห็นภาพว่ามีงานวิจัย
เรื่องใดที่ควรจะศึกษาต่อไป เพื่อให้การวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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3. ส่วนประกอบท้ายเรื่อง
ส่วนประกอบท้ายเรื่อง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
3.1 รายการอ้างอิง (References) หรือ บรรณานุกรม (Bibliography)
รายการอ้างอิง (References) หรือบรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายการหนังสือ
วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิธีการที่ได้ข้อมูลมาเพื่อ
ประกอบการเขีย นโครงงาน เพื ่อ แสดงมารยาททางวิช าการและเพื ่อ ประโยชน์ต่อ ผู ้อื่น ในการ
ค้นคว้าต่อไป โดยให้อยู่ต่อจากส่วนเนื้อหาและก่อนภาคผนวก โดยพิมพ์คําว่า “บรรณานุกรม” หรือ
“รายการอ้างอิง” อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
3.2 ภาคผนวก (Appendix หรือ Appendixes)
ภาคผนวก เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อสาระของ
โครงงานเรื่องนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ เช่น อภิธานศัพท์ รายการคําย่อ แบบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นต้น เป็นข้อมูลที่ใช้เขียนโครงงานแต่ไม่ได้อ้างอิง
โดยตรง หน้าแรกของภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่ให้พิมพ์คําว่า “ภาคผนวก” อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษไม่
ต้ อ งพิ ม พ์ เ ลขหน้ า แต่ นั บ หน้ า รายละเอี ย ดในภาคผนวกให้ แ สดงในหน้า ถั ด ไป ในกรณี ที่ มี ห ลาย
ภาคผนวกให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค...... หากมีความจําเป็นอาจแบ่งย่อยเป็น
ภาคผนวก ก1 ภาคผนวก ก2…. อีกได้ โดยแต่ละภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่
3.3 ประวัติผู้เขียน (Curriculum Vitae)
การเขียนประวัติให้เขียนประวัติการศึกษาและการทํางาน มี ความยาวไม่เกิน 1 หน้ า
ประกอบด้วยข้อความต่าง ๆ ตามลําดับ ดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล โดยมีคํานําหน้า ได้แก่ นาย นางสาว นาง
2. วัน เดือน ปีเกิด
3. ภูมิลําเนา ระบุจังหวัด
4. วุฒิก ารศึก ษาตั้ง แต่ขั้น มัธ ยมศึก ษาหรือ เทีย บเท่า ขึ้น ไป สถานศึก ษาและปีก าร
ศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

รูปแบบ ปกนอกโครงงาน

ก
WALAILAK UNIVERSITY

ใส่ข้อมูลส่วนของใบรองปก

7

8

รูปแบบ ใบรองปกโครงงาน

ก
WALAILAK UNIVERSITY

ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)
ระยะห่าง 1 บรรทัด

ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)
TH SarabunPSK
20 จุด, ตัวหนา

ตัวอย่าง ใบรองปกโครงงาน

ก
WALAILAK UNIVERSITY

ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรยางค์ขา
และความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงอายุเพศหญิง
Relationship between Lower Extremity Muscles Strength
and Balance Performance in Female Elderly
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รูปแบบ ปกในโครงงาน

ระยะห่าง 1 บรรทัด

ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)
ระยะห่าง 1 บรรทัด

ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อนักศึกษา (ชื่อ สกุล ภาษาไทย)
ชื่อนักศึกษา (ชื่อ สกุล ภาษาอังกฤษ)

TH SarabunPSK
20 จุด, ตัวหนา

TH SarabunPSK
18 จุด, ตัวหนา

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
(ชื่อหลักสูตร)..........................................................................................
TH SarabunPSK
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18 จุด, ตัวหนา

A Senior Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of (Program Title)….………………….
Walailak University
ระยะห่าง 1 บรรทัด

ปีการศึกษาที่จบ

รูปแบบ ปกในโครงงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรยางค์ขา
และความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงอายุเพศหญิง
Relationship between Lower Extremity Muscles Strength
and Balance Performance in Female Elderly
จตุรวิทย์ เจ๊ะเย็ง
Jaturawit Cheyeng
วิวันชัย จันทอาด
Wiwanchai Junta-ard
จุฑาทิพย์ วงศ์พลธรา
Jutatip Vongpontara
จุฑาภรณ์ ภมรศิริ
Jutaporn Phamornsiri
พัชรียา ก้าวเจริญ
Patchareeya Kawjareon
โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
A Senior Project Submitted in Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Bechelor of Science Program in Physical Therapy
Walailak University
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12
ชื่อโครงงาน
ชื่อผู้เขียน
สาขาวิชา

รูปแบบ หน้าอนุมัติ
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

คณะกรรมการที่ปรึกษา

กรรมการสอบ

.................................................ประธานกรรมการ ...................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
...............................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล)

คณะกรรมการสอบโครงงาน ประจําหลักสูตร........(ชื่อหลักสูตร)......................................
สํานักวิชา........................................... มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนุมัติให้นับโครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตร.........(ชื่อหลักสูตร).........................
.....................................................
(ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อและชื่อสกุล)
คณบดี
สํานักวิชา..................................................................
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ตัวอย่าง หน้าอนุมัติ
ชื่อโครงงาน
ผู้เขียน

สาขาวิชา

ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรยางค์ขาและความสามารถ
ในการทรงตัวในผู้สูงอายุเพศหญิง
นายจตุรวิทย์ เจ๊ะเย็ง
นายวิวันชัย จันทอาด
นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์พลธรา
นางสาวจุฑาภรณ์ ภมรศิริ
นางสาวพัชรียา ก้าวเจริญ
กายภาพบําบัด

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการสอบ

.............................................. ประธานกรรมการ ..................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ศุภฤกษ์ นาวารัตน์)
(อาจารย์ศุภฤกษ์ นาวารัตน์)
........................................................... กรรมการ
(อาจารย์พัชรินทร์ นิลมาท)

................................................................กรรมการ
(อาจารย์ศิริมา บุญญรัตน์)
................................................................กรรมการ
(อาจารย์วลัยนิภา หาพุทธา)

คณะกรรมการสอบโครงงาน ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพ สํานักวิชาสห
เวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ อนุ มัติให้ นั บโครงงานฉบั บ นี้เ ป็ น ส่ว นหนึ่งของการศึ กษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
...................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง)
รักษาการแทนคณบดี
สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
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20 จุด, ตัวหนา

รูปแบบ บทคัดย่อ

ชื่อโครงงาน
ผู้เขียน
สาขาวิชา
ปีการศึกษา

........................................................................................................................................
16 จุด, ตัวธรรมดา
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
เว้น 1 บรรทัด
เว้น 1 บรรทัด

บทคัดย่อ

20 จุด, ตัวหนา
เว้น 1 บรรทัด

เนื้อหาของโครงงาน (Senior Project)

16 จุด, ตัวธรรมดา

เว้น 2 บรรทัดจากเนื้อหา

คําสําคัญ :

ตัวอย่าง บทคัดย่อภาษาไทย
ชื่อโครงงาน
ผู้เขียน
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรยางค์ขาและความสามารถใน
การทรงตัวในผู้สูงอายุเพศหญิง
นางสาวทิพวัลย์ ชูประเสริฐ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
2553

บทคัดย่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรยางค์ขาและความสามารถในการทรงตัวใน
ผู้สูงอายุเพศหญิง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรยางค์ขา
และความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุเพศหญิง โดยมีผู้เข้าร่วมวิจัยคือ ผู้สูงอายุเพศหญิงอายุ
ระหว่าง 60-80 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนเขตอําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 26 คน มี
อายุเฉลี่ย 66.86 ± 6.60 ปี วิธีการวิจัย ผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้าถูกทดสอบความแข็งแรงของ
กล้ า มเนื้ อ รยางค์ ข า ประกอบด้ ว ยกล้ า มเนื้ อ ข้ อ สะโพก ข้ อ เข่ า และข้ อ เท้ า ด้ ว ย Hand-held
dynamometer และความสามารถในการทรงตัวด้วยวิธี Berg Balance Scale (BBS), Time Get
Up & Go Test (GUG) และ function Reach Test (FRT) ผลการวิจัย พบว่าความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อเหยียดข้อสะโพกข้างถนัด มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนั ยสําคัญทางสถิติในระดับต่ํา (p =
0.050; r = -0.367) นอกจากนี้พบว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอเข่าข้างถนัด กล้ามเนื้อกระดกข้อ
เท้าลงทั้งข้างถนัดและไม่ถนัด และกล้ามเนื้อบิดข้อเท้าเข้าด้านในข้างถนัด มีความสัมพันธ์อย่างมีนัย
ยะสําคัญทางสถิติในระดับต่ํากับระยะการเอื้อมเมื่อทดสอบด้วย FRT (p = 0.009; r = -0.462; p =
0.038; r = 0.353 และ p = 0.023; r = 0.394 ตามลําดับ) สรุปผลการวิจัย ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อรยางค์ขาเป็นปัจจัยหนี่งที่สําคัญต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ ดังนั้น ในการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ สู งอายุ ทางกายภาพบํ าบั ด ควรส่ งเสริ มการออกกํ าลั งกายเพื่ อเพิ่ มความแข็ งแรงของ
กล้ามเนื้อรยางค์ขาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทรงตัว

คําสําคัญ : ผู้สูงอายุ ความสามารถในการทรงตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรยางค์ขา
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ระบบจําลองการขนส่งผู้โดยสารโดยใช้รถขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ DC
นายเทิดพงศ์ จุติยนต์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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บทคัดย่อ
จากปัญหาการเดินทางภายในองค์กรที่ต้องใช้คนขับรถจนส่งระหว่างสถานีต่าง ๆ ทําให้ไม่
สะดวก รวมถึงยังยากต่อการตรวจสอบการทํางานของรถแต่ละคันในระบบ จึงได้มีแนวคิดสร้าง “ระบบ
จําลองการขนส่งผู้ โดยสารโดยใช้รถขนาดเล็ กที่ ขับเคลื่ อนด้ วยมอเตอร์ DC” เพื่อศึกษาการนํ าระบบ
อัตโนมัติเข้ามาช่วยจัดการในงานการควบคุมรถเพื่อรับส่งผู้โดยสารในแต่ละสถานี
สําหรับโครงงาน “ระบบจํ าลองการขนส่ งผู้โดยสารโดยใช้ร ถขนาดเล็กที่ ขับเคลื่ อนด้ว ย
มอเตอร์ DC” นี้สร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคการประมวลผลภาพโดยการจับภาพจากกล้อง 2 ตัว จากนั้น
นําข้อมูลที่ได้ส่งให้ Notebook เพื่อผ่านขั้นตอนการประมวลผลภาพในการหาข้อมูลป้ายสัญลักษณ์
สถานี รวมถึงขอบเขตของถนนและวิเคราะห์รูปแบบการทํางานของรถ อีกทั้งยังมีการรับ-ส่งข้อมูล
ผ่านทางอุปกรณ์ RF-Wireless เพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสารภายในระบบระหว่างตัวรถกับ Server
แบบไร้ ส าย รวมถึ ง ยั งมี ก ารใช้ บ อร์ ด ควบคุ ม ในการควบคุ มการเคลื่ อนที่ ของรถ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
มอเตอร์แบบกระแสตรงและแบบเซอร์โว โดยแบ่งการทํางานออกเป็น 2 ส่วนคือ รถกับ Server โดย
ในส่วนของรถจะทําการวิ่งบนถนนหลักและตรวจสอบการจอดที่สถานีต่าง ๆ ตามตารางเดินรถที่ตั้งไว้
และส่วนของ Server จะทําหน้าที่รายงานสถานะของการวิ่งของรถในระบบและสามารถสั่งงานรถ
แบบพิเศษให้จอดที่สถานีใด ๆ ได้

คําสําคัญ : การขนส่ง ผู้โดยสาร
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Abstract
To study relationship between lower extremity muscle strength and balance
performance in female. Participants: Twenty six community-dwelling volunteers at
Thasala, Nakhon Si Thammarat province between 60 and 80 years of age (Mean =66.86,
SD=6.60) participated. Method: Participants who met the inclusion criterial were
measured muscle strength consisted of hip, knee and ankle muscles using Hand-held
dynamometer and bakance performance were measured using Berg Balance Scale (BBS),
Timed Get Up & Go Test (GUG), and Functional Reach Test (FRT). Result: The result
showed dominant hip extensor muscle strength significant correlated with BBS (p =
0.050; r = 0.331) and significant correlated with GUG (p = 0.050 ; r = -0.367). Moreover,
dominant knee flexor muscle strength, dominant and non-dominant ankle plantar flexor
muscle strrength and dominant ankle invertor muscle strength significant correlated with
FRT (p = 0.009; r = 0.462, p = 0.038 ; r = 0.353 and p = 0.023 ; r = 0.394 respectively).
Conclusion : Lower extremity muscle strength is an importance thus, physical therapist
should emphasize to promote exercise improve lower extremity muscle strength in
rehabilitation program.

Key words: Elderly, Balance performance, Lower extremity muscle strength
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กิตติกรรมประกาศ
โครงงานศึกษาวิจัยทางกายภาพบําบัดฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะความกรุณาและ
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากหลายๆ ท่าน คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ศุภฤกษ์ นาวารัตน์ อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการวิจัยที่ได้ความกรุณาอย่างสูงในการให้คําแนะนํา คําปรึกษาและให้ความรู้ในการทํา
วิจัย การตรวจทาน การแก้ไขและการเขียนโครงการวิจัยทางกายภาพบําบัดจนสําเร็จลุล่วงด้วยดี
ตลอดจนความห่วงใยและเป็นกําลังใจให้แก่คณะผู้จัดทําเสมอมา รวมถึงขอขอบคุณอาจารย์พัชรินทร์
นิลมาท อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในการจัดทําโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าว
ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา รวมถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่าสูงบน ต.
ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ที่ให้ความร่วมมือและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการเก็บรวมรวม
ข้อมูลรวมถึงการประสานงานด้วยดีตลอดมา และผู้สูงอายุทุกคนที่เสียสละเวลาในการทําแบบคัด
กรองและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัย
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สําหรับทุนสนับสนุนการจัดทํา
โครงการงานของนักศึกษาปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2553 และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องซึ่งคอยช่วยเหลือติดต่อประสานงานทุกอย่างในการ
ทําโครงการวิจัยทางกายภาพบําบัด ทําให้คณะผู้วิจัยสามารถทํางานจนสําเร็จลุล่วงด้วยดี
คุณความดีหรือประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการวิจัยทางกายภาพบําบัดฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอ
มอบแด่ บุ พการี ผู้ มีพระคุ ณทุ กท่ า นและครู บ าอาจารย์ ที่เ คบอบรมสั่ งสอนมาตั้ งแต่ แ รกเริ่ มจนถึ ง
ปัจจุบัน
นายจตุรวิทย์ เจ๊ะเย็ง
นายวิวันชัย จันทอาด
นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์พลธรา
นางสาวจุฑาภรณ์ ภมรศิริ
นางสาวพัชรียา ก้าวเจริญ
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ตั ว อั ก ษรที่ ใ ช้ พิ ม พ์ ต้ อ งเป็ น สี ดํ า คมชั ด ลั ก ษณะของตั ว พิ ม พ์ (font) ให้ ใ ช้ ตั ว พิ ม พ์
THSarabunPSK ในการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แทรกในโครงงานภาษาไทยก็ให้ใช้ตัวพิมพ์
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หัวข้อย่อย/เนื้อหา
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20 จุด
18 จุด
20 จุด
20 จุด
16 จุด
16 จุด

ภาษาอังกฤษ
14 จุด
14 จุด
14 จุด
14 จุด
12 จุด
12 จุด

รูปแบบ
(ตัวหนา)
(ตัวหนา)
(ตัวหนา)
(ตัวหนา)
(ตัวหนา)
(ตัวธรรมดา)

3. การเว้นที่ว่างขอบกระดาษ
ขอบบน 1.5 นิ้ว สําหรับหน้าทั่วไป และเว้น 2 นิ้ว สําหรับบทใหม่
ขอบล่าง 1 นิ้ว
ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว
ขอบขวา 1 นิ้ว
ข้อควรระวังในการพิมพ์
ถ้า พิมพ์คํา สุด ท้ายไม่จบในบรรทัด นั้น ๆ ให้ยกคํา นั้น ไปพิมพ์ในบรรทัด ถัดไป ไม่ควรตัด
ส่วนท้ายของคําไปพิมพ์ในบรรทัดใหม่ เช่น นครศรีธรรมราช ไม่ให้แยกเป็น นคร-ศรีธรรมราช
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4. การลําดับและการพิมพ์เลขหน้า
การลําดับเลขหน้าที่เป็น ส่วนนํา โครงงานที่เป็นภาษาไทย ให้ใช้ตัวเลขและมีวงเล็บกํากับ
เช่น (1) (2) … สําหรับโครงงานที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้ใช้เลขโรมันตัวเล็ก เช่น i
ii iii … โดยเริ่มนับตั้งแต่บทคัดย่อเป็นหน้าแรก และนับทุก ๆ หน้าต่อไปจนถึงหน้าสุดท้ายของส่วน
นํา โดยหน้าแรกไม่ระบุเลขหน้า
การพิมพ์เลขหน้าให้พิมพ์ไว้ที่มุมขวามือของกระดาษ โดยห่างจากริมกระดาษส่วนบนและ
ขอบขวามือด้านละ 1 นิ้ว
หน้าที่เป็น ส่วนเนื้อหา ให้ลําดับหน้าเริ่มโดยใช้เลขอารบิกตามลําดับตั้งแต่หน้าแรกจนจบหน้า
สุดท้าย ยกเว้น หน้าที่มีชื่อบท ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่ให้นับรวมจํานวนหน้าไปด้วย
ส่วนหน้าที่เป็น ส่วนประกอบท้ายเรื่อง หน้าแรกของบรรณานุกรม หน้าแรกของภาคผนวก
ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่ให้นับรวมจํานวนหน้าไปด้วย
5. การเว้นระยะระหว่างบรรทัด
การเว้นระยะระหว่างบรรทัดในการพิมพ์ภาษาไทยให้ใช้ระยะ 1 บรรทัด สําหรับโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ระยะบรรทัดเป็น 1.5 บรรทัด
การเว้นระยะระหว่างหัวข้อใหญ่กับหัวข้อเล็ก หรือระหว่างหัวข้อกับข้อความที่ตามมา และ
ระหว่า งด้า นบนและด้า นล่า งของตารางกับ เนื้อความโครงงาน (กรณีต ารางหรือภาพอยู่ในหน้า
เดียวกับเนื้อความโครงงาน) ให้เว้น 1 บรรทัด
6. การย่อหน้า
การย่อหน้าให้เว้นระยะ 5 ถึง 7 ตัวอักษร หรือ 1 tab key จากขอบที่เว้นไว้แล้ว ทั้งนี้การ
ย่อหน้าจะต้องใช้ให้เหมือนกันตลอดทั้งเล่ม
7. การแบ่งบท หัวข้อและการเรียงลําดับ
การแบ่งบทและหัวข้อในบท เมื่อเริ่มบทใหม่จะต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ และมีเลขประจําบท ให้
พิมพ์คําว่า “บทที่ ” ไว้กึ่งกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วน “ชื่อบท” ให้พิมพ์ไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษเช่นกัน โดยเว้นบรรทัดจากคําว่าบทที่ 1 บรรทัด หากชื่อบทยาวเกิน 1 บรรทัดให้แบ่ง
คําหรือประโยคลงมาบรรทัดถัดไปตามความเหมาะสม โดยพิมพ์เรียงลงมาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหัว
กลับ และไม่ต้องขีดเส้นใต้ชื่อบท โครงงานภาษาไทย เลขประจําบทจะใช้เลขไทยหรือเลขอารบิกก็ได้
โครงงานภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศใช้เลขโรมันเล็ก
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สํา หรับ ภาษาอัง กฤษ ชื่อ บทให้พิม พ์ด้ว ยตัว อัก ษรพิม พ์ใ หญ่ ส่ว นหัว ข้อ สํา คัญ ๆ เช่น
หัวข้อรองและหัวข้อข้าง ให้พิมพ์อักษรตัวแรกของคําแรกและของทุก ๆ คําด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
เสมอ ยกเว้นบุพบท สัณธาน และคํานําหน้านาม ไม่ต้องพิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ แต่ในกรณีที่
บุพบท สัณธาน และคํานําหน้านามนั้นเป็นคําขึ้นต้นของหัวข้อ ก็ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
หัวข้อเรื่องในการเขียนโครงงาน ประกอบด้วย หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง หัวข้อข้างและหัวข้อ
ย่อยให้พิมพ์ตามลําดับ ดังนี้
1) หัวข้อใหญ่ คือ หัวข้อสําคัญในแต่ละบท ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ ไม่ขีดเส้นใต้
พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา เช่น คํานํา สารบัญ บทที่ เป็นต้น
2) หัวข้อรอง ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา ชื่อบท เป็นต้น
3) หัวข้อข้าง ให้พิมพ์ริมซ้ายมือสุดของกระดาษ เว้นขอบกระดาษไว้ตามระเบียบใช้
ตัวอักษรหนา)
4) หัวข้อย่อย ให้พิมพ์ในระดับย่อหน้า ใช้ตัวอักษรแบบตัวพิมพ์ธรรมดา การพิมพ์
หัวข้อย่อย อาจใช้ตัวอักษรกํากับสลับกับตัวเลข หรือตัวเลขอย่างเดียวก็ได้ และในกรณีที่เนื้อหาไม่จบ
ในหนึ่งบรรทัด การขึ้นบรรทัดใหม่ต้องให้ตัวอักษรตัวแรกชิดซ้ายขอบกระดาษ หรือตรงกับหัวข้อย่อย
นั้น เลือกอย่ างใดอย่างหนึ่งตลอดทั้งเล่ม เมื่ อมีการให้หัว ข้อในระดับใด หัว ข้อระดับนั้นต้ องมี 2
หัว ข้ อเป็ น อย่ างน้ อยให้ เ ริ่ มจากชื่ อบทมาก่อน เมื่ อมี ความจํ า เป็ น จึ งแบ่ งเป็ น หั ว ข้ อย่ อย ๆ ไปอี ก
ตามลําดับ
การขึ้นหัวข้อใหม่ ถ้ามีที่ว่างสําหรับพิมพ์ข้อความต่อไปได้ไม่เกิน 2 บรรทัดแล้ว ให้ขึ้นหัวข้อ
ใหม่ในหน้าถัดไป
8. การพิมพ์ตาราง
8.1 ลําดับที่และชื่อตาราง
1) ลํา ดับ ที่ห รือ เลขหมายประจํา ตาราง เป็น ส่ว นที่แ สดงลํา ดับ ของตารางให้ใ ส่
คําว่า “ตารางที่” ตามด้วยเลขลําดับที่ของตารางไว้ริมซ้ายมือสุดของกระดาษ โดยคําว่า “ตารางที่”
และเลขลําดับที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา และเว้นขอบกระดาษไว้ตามระเบียบ โดยแยกตามบท สําหรับ
โครงงานที่มีจํานวนตารางไม่มากนัก อาจใช้วิธีลําดับเลขตารางโดยไม่แยกแต่ละบทก็ได้ ในกรณีนี้ก็จะ
ไม่มีเลขลําดับที่บทอยู่ด้วย มีแต่เฉพาะเลขลําดับที่ตารางเท่านั้น
2) ชื่อตาราง ให้พิมพ์ต่อจากเลขลําดับที่ของตารางโดยเว้น 2 ตัวอักษร โดยใช้
ตัวอักษรธรรมดา กรณีชื่อตารางยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดที่สองให้
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ตรงกับตัวแรกของชื่อตาราง หากมีคําอธิบายที่ต้องการบ่งรายละเอียดให้ชัดเจน ให้นํารายละเอียดไป
ใส่ไว้ในหมายเหตุท้ายตาราง ชื่อตารางให้ใช้ภาษาเดียวกับภาษาที่ใช้เขียนโครงงาน
3) ตารางที่ อ้า งอิ งจากแหล่ งอื่ น ให้ ล งแหล่ งอ้ า งอิ งที่ มาของตารางตามวิ ธี การเขี ย นส่ ว น
เอกสารและการอ้างอิง โดยใช้คําว่า ที่มา ตามด้วยเครื่องหมาย ( : ) ให้พิมพ์ไว้ใต้ตารางในตําแหน่งริม
ซ้ายมือสุดของกระดาษ
8.2 ขนาดของตาราง
1) ตารางต้องมีเลขลําดับที่ ชื่อตาราง หัวข้อตาราง หมายเหตุและที่มาของตาราง
โดยปกติให้พิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกันทั้งหมด และภายในบริเวณขอบกระดาษที่กําหนด
2) ตารางที่มีความยาวเกิ น กว่ า 1 หน้า ให้พิมพ์ต่ อในหน้ าถั ดไป โดยจะต้องมี
ข้อความในตารางอย่างน้อย 2 บรรทัด ให้พิมพ์คําว่า ตารางที่ พร้อมด้วยเลขลําดับที่ของตาราง แล้ว
ตามด้วยคําว่า “(ต่อ)” หรือ “(Continued)” หรือ “(Cont’d)” เช่น ตารางที่ 1 (ต่อ) Table 1
(Cont’d) เป็นต้น
3) ตารางที่มีความกว้างจนไม่สามารถพิมพ์ในหน้ากระดาษเดียวได้ ให้พิมพ์ตามแน
ขวางของหน้ากระดาษ โดยหันหัวตารางเข้าสันปกหรืออาจย่อส่วนให้เล็กลงได้ตามความจําเป็น แต่ไม่
ควรเล็กเกินกว่า 15 ตัว อักษรต่อนิ้ว หากไม่สามารถทําได้ให้แบ่งตารางออกเป็นส่วน ๆ
4) ให้จัดวางตารางตามความเหมาะสมสวยงามของหน้ากระดาษ กรณีตารางอยู่ใน
หน้าเดียวกับเนื้อหาโครงงาน ให้เว้นระยะบรรทัดระหว่างด้านบนและด้านล่างของตารางกับเนื้อหา
โครงงาน 1 บรรทัด
5) ตารางในส่วนภาคผนวก ให้ใช้รูปแบบเดียวกับตารางในส่วนเนื้อหา แต่ให้ใส่ลําดับ
ที่แยกตามภาคผนวกย่อย เช่น
ตารางผนวกที่ ก1 ก2 … ก10 ในภาคผนวก ก
ตารางผนวกที่ ก.1 ก.2 ...ก.10 ในภาคผนวก ก.1
6) การอ้างถึงตาราง หากในเนื้อเรื่องมีการอ้างถึงตารางใด ก็ให้อ้างถึงเลขกํากับตาราง
นั้นด้วยทุกครั้ง
8.3 ข้อความ
1) พิมพ์ข้อความแยกตามหัวข้อตารางให้ชัดเจน ใช้ภาษาเดียวกันกับภาษาที่ใช้เขียน
โครงงานและที่มาของตาราง
2) หมายเหตุของตาราง (ถ้ามี) ให้อยู่ก่อนที่มาของตาราง
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9. การพิมพ์ภาพประกอบ
ภาพประกอบ เช่น แผนภูมิ แผนที่ ภาพถ่าย ภาพวาด กราฟ เป็นต้น
9.1 ลําดับที่และคําบรรยาย
1) ให้มีเลขลําดับที่ของภาพเรียงตามลําดับ หลังคํา “ภาพที่” (หรือภาพผนวกที่
กรณีจัดพิมพ์ไว้ในภาคผนวก) โดยใส่ไว้ด้านล่างของภาพ ปรับระยะตามความเหมาะสม
2) คําบรรยายหรือชื่อภาพ ให้พิมพ์ต่อจากลําดับที่ของภาพ โดยเว้น 2 ตัวอักษร
กรณีคํา บรรยายยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัว อักษรตัวแรกของบรรทัดที่สองตรงกับตัวแรก
ของคําบรรยายบรรทัดแรก
3) คําบรรยายให้ใช้ภาษาเดียวกับที่ใช้เขียนโครงงาน
9.2 ขนาดของภาพ
1) จัด พิม พ์ทั้ง ตัว ภาพและคํ า บรรยายอยู ่ใ นหน้า เดีย วกัน และภายในบริเ วณ
ขอบกระดาษที่กําหนด
2) กรณีตัวภาพมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะบรรจุภายในกรอบที่กําหนดให้ย่อส่วน ซึ่ง
อาจทําการย่อส่วนทั้งตัวภาพและคําบรรยายได้ แต่หากย่อส่วนแล้วคําบรรยายเล็กมากเกินไปให้ย่อส่วน
เฉพาะตัวภาพ ส่วนเลขหมายประจําภาพและคําบรรยายใช้ขนาดปกติ
3) กรณีที่ภาพมีหลายส่วน และไม่สามารถจะแสดงในหน้าเดียวกันได้ อาจแยกส่วนไว้
หน้าถัดไปโดยมีลําดับที่ของภาพ และคําว่า (ต่อ) หรือ (Continued) หรือ (Cont’d) เช่น ภาพที่ 1
(ต่อ) Figure 1 (Cont’d) เป็นต้น
4) ภาพในส่วนภาคผนวก ให้ใช้รูปแบบเดียวกับภาพในส่วนเนื้อหา แต่ให้ใส่ลําดับที่
ของภาพแยกตามภาคผนวกย่อย เช่นเดียวกับกรณีการพิมพ์ตาราง
5) ภาพที่จะแสดงในแนวขวางของกระดาษ ให้ส่วนบนของภาพอยู่ทางด้านสันปก
และให้พิมพ์เลขลําดับที่และคําบรรยายด้านล่างของภาพขนานกับขอบกระดาษด้านขวามือ
6) กรณีไม่อาจใส่ลําดับและคําบรรยายภาพลงในหน้าเดียวกับภาพได้ ให้ใส่ไว้หน้า
ซ้ายมือ กรณีนี้ให้นับหน้าด้วยและไม่ให้มีการพิมพ์ในหน้าขวามือก่อนนั้น
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์การอ้างอิง
ในการจั ด ทําโครงงาน ผู้ เขี ย นจํ า เป็น ต้ องนํ า ข้อความ แนวคิ ด ข้ อมูล หรื อข้ อเท็ จ จริงจาก
เอกสารอื่ น ๆ มาใช้ ดั งนั้ น จึ งมี การอ้ างอิ งจากสารสนเทศประเภทต่ าง ๆ เพื่ อแจ้ งให้ ผู้ อ่านทราบ
แหล่งที่มาของสารสนเทศเหล่านั้นและเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของสารสนเทศนั้น การเขียนอ้างอิงใน
ส่วนเนื้อหาของโครงงานผู้เขียนต้องระบุแหล่งที่มาเมื่อมีการอ้างถึงสารสนเทศจากงานเขียนของผู้อื่นใน
รู ปแบบที่ อาจจะคั ดลอกข้ อความใช้ โดยตรงหรื ออาจจะอ้ างถึ งโดยการสรุ ปเนื้ อหาหรื อแนวความคิ ด
วิธีการเขียนอ้างอิงมี 2 รูปแบบ คือการเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text Citation) และการ
เขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Citation Footnote) สําหรับการเขียนอ้างอิงแบบ แทรกในเนื้อหาซึ่งเป็น
ที่ นิ ย มกั น มากในปั จ จุ บั น เป็ น การอ้ า งอิ ง แบบนามปี โ ดยอาศั ย หลั ก เกณฑ์ ข อง American
Psychological Association (APA) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 สําหรับโครงงานของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ กําหนดให้ใช้การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาระบบนามปี โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของ
ระบบ APA Style และการอ้างอิงแบบเชิงอรรถบางประเภท
1. การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text Citation) ระบบนามปี เป็นแบบแผนการอ้างอิง
โดยทั่วไป ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์และหรือเลขหน้าที่อ้างอิง (ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, และ/หรือ
เลขหน้า) ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) สําหรับการอ้างอิงสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือจะระบุเลขหน้าหรือไม่
นั้นมีหลักในการพิจารณาคือ หากมีการอ้างงานงานผู้อื่นโดยการสรุปเนื้อหาและแนวความคิดจากงาน
ชิ้นนั้นทั้งเล่มจะไม่มีการระบุเลขหน้า แต่หากเป็นการคัดลอกข้อความหรือความหมายของผู้อื่นหรือนํา
เนื้อหาเพียงบางส่วนบางหน้า ไม่ใช้เนื้อหาจากทั้งเล่มมาเรียบเรียงเป็นสํานวนของตนเองใหม่ต้องมี
การระบุเลขหน้าด้วย แบบแผนการอ้างอิงจะมีการลักษณะการเขียนแตกต่างกันไปตามตําแหน่งของ
การอ้างอิง มีรูปแบบการเขียน ดังนี้
1.1 การระบุแทรกไว้ท้ายข้อความ จะใช้แบบแผนการอ้างอิงแทรกหลังของข้อความ
หรือแนวคิดที่นํามาอ้างอิง โดยใช้รูปแบบ (ผู้แต่ง, ปีพิมพ์, เลขหน้า) ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเมืองญี่ปุ่นจะมีการพัฒนาการทางด้านรูปแบบและเนื้อหาที่แตกต่าง
ไปจากเดิม แต่ปัญหาบางประการของระบบการเมืองญี่ปุ่นก็ยังคงมีอยู่ (ศิริพร วัชชวัลคุ, 2549,
น. 80)
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1.2 การระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหา ผู้เขียนต้องการอ้างชื่อผู้แต่งเอกสารมากกว่าเนื้อหาหรือให้
ความสําคัญกับผู้แต่งมากกว่าเนื้อหา จะใช้แบบแผนการอ้างอิงที่ระบุชื่อผู้ แต่งไว้ในเนื้อหาหรือก่อน
เนื้อหา แล้วตามด้วยปีที่พิมพ์และเลขหน้าไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) และตามด้วยข้อความที่ต้องการ
อ้างอิง โดยใช้รูปแบบ ผู้แต่ง (ปีพิมพ์, เลขหน้า) ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ลานนา ดวงสิงห์ (2548, น. 12) กล่าวว่าสังคมสารสนเทศหรือสังคมแห่งข่าวสารเป็น
สังคม ที่มีการใช้สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ...
1.3 กรณีมีการระบุปีพิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว (ปีพิมพ์และผู้แต่งสามารถสลับที่กันได้)
ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อ้างอิงในวงเล็บเท่านั้น โดยใช้รูปแบบ ปีพิมพ์ ผู้แต่ง ...........................(เลขหน้า)
ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ในปี 2548 ลานนา ดวงสิงห์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับสังคมสารสนเทศ ...............(น. 12)
ทั้งนี้ รายการที่ระบุควรเป็นรายการเดียวกับที่ปรากฏในบรรณานุกรมส่วนประกอบท้ายเรื่อง
ยกตัวอย่าง เช่น
ตัวอย่างรายการอ้างอิง หรือ บรรณานุกรม ส่วนประกอบท้ายเรื่อง
ลานนา ดวงสิงห์, ผู้แปล. (2549). Computer: เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมแห่งภูมิปัญญา.
กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดูเคชั่น อินโดไชน่า.
ศิริพร วัชชวัลคุ. (2549). ญี่ปุ่น: ประเทศที่กําลังเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์
จํากัด.
Dochartaigh, E. (2002). Internet use for studying. Retrieved from:
http://www.ddd.ac.th
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2. การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote Citation) ซึ่งในปัจจุบันการเขียนอ้างอิงแบบ
เชิงอรรถไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากเนื้อหาส่วนที่อ้างอิงและรายการอ้างอิงจะต้องอยู่ในหน้าเดียวกัน เมื่อ
มีการปรับแก้เนื้อหาจะเกิดความยุ่งยาก การเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
เชิงอรรถอ้างอิง เชิงอรรถโยง และเชิงอรรถเสริมความ ดังนี้
2.1 เชิงอรรถอ้างอิง (Reference footnote หรือ Citation footnote) เป็นการระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงเนื้อหาส่วนนั้น ๆ ต้องเขียนรูปแบบและรายละเอียดของแหล่ง
อ้างอิงให้ถูกต้องตามประเภทของข้อมูลที่จะนํามาอ้างอิง โดยต้องเขียนให้อยู่ในหน้าเดียวกันกับเนื้อหา
ส่วนนั้น ๆ ซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยาก และต้องระมัดระวังในการเขียนอ้างอิงมาก ดังนั้นการเขียน
โครงงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฉบับนี้ จะไม่แนะนําให้ใช้การเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ แต่
ให้ใช้การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาแบบนามปีแทน
2.2 เชิงอรรถโยง (Cross - reference footnote) ใช้อ้างอิงในกรณีที่ต้องการโยงข้อความ
ที่ปรากฏในที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การเขียนสามารถระบุไว้ที่ส่วนล่างของหน้าเหมือนกับการเขียนเชิง
อรรถอ้างอิง ผู้เขียนโครงงานสามารถประยุกต์ใช้การลงรายการแบบแทรกในเนื้อหา โดยใส่ข้อความ
โยงแทนที่รายการอ้างอิงได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากในวงเล็บเดียวกันอาจจะมีทั้งการอ้างอิงและ
รายการโยงได้โดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ( ; )
2.3 เชิงอรรถเสริมความ (Content Note) จะทําในกรณีที่ผู้เขียนต้องการอธิบายราย
ละเอียดของคํา ข้อความหรือแนวคิดเพิ่มเติมคําอธิบายที่ปรากฏในเชิงอรรถนี้ผู้เขียนไม่ได้เขียนขึ้นเอง
แต่จะเป็นการอ้างมาจากที่อื่น การพิมพ์มักจะพิมพ์หน้าเดียวกับคําหรือข้อความที่ต้องการขยายความ
เพิ่มเติม โดยรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างของหน้ากระดาษและให้แยกจากเนื้อหา มีเส้นคั่นระหว่าง
เนื้อหาและเชิงอรรถ และพิมพ์เชิงอรรถใต้เส้นโดยให้บรรทัดสุดท้ายของเชิงอรรถอยู่ห่างจากขอบ
กระดาษด้านล่าง 1 นิ้ว
ในการพิมพ์เชิงอรรถ บรรทัดแรกให้ย่อหน้า 0.5 นิ้วแล้วจึงพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกหากรายการใด
ยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดต่อมาให้พิมพ์ชิดขอบแนวด้านซ้ายมือทุกบรรทัดจนจบรายการนั้น
การลงรายละเอียดเชิงอรรถใช้สัญลักษณ์ใช้ตัวเลขกํากับ เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาและส่วนที่ได้
อ้างอิง หากในหน้าหนึ่งมีการเสริมความมากกว่า 1 ครั้ง ให้เขียนหมายเลขเรียงลําดับการอ้างอิงด้วย
เช่น (1, 2, 3) เพื่อไม่ให้ผู้อ่านเกิดความสับสน เครื่องหมายหรือหมายเลขจะอยู่ในบรรทัดแรกของรายการ
เชิงอรรถแต่ละเชิงอรรถ
การเรียงลําดับของเชิงอรรถ ให้เริ่มใช้ตัวเลขกํากับที่เนื้อหาและที่เชิงอรรถให้ตรงกัน โดยเริ่ม
เชิงอรรถแรกของแต่ละหน้าด้วยเลข 1 เสมอ
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2. กรณีต้องการเว้นข้อความที่คัดลอกมาบางส่วน ให้พิมพ์เครื่องหมายจุดสามครั้ง โดยพิมพ์
เว้น ระยะห่างกัน 1 ตัว อักษรระหว่า งจุด (...) แต่ห ากว่า ต้องการจะพิมพ์เ ติมข้อความของผู้เขียน
โครงงานลงไปในข้อความที่คัดลอกมาก็ให้ใช้เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] กํากับ เพื่อให้แตกต่างจาก
เครื่องหมายวงเล็บ ( ) ซึ่งอาจปรากฏในข้อความที่อ้างอิงหรือคัดลอกมาโดยตรงนั้น
ตัวอย่าง
. . . เรืองอุไร ศรีนิลทา (2535, น. 70) ได้กล่าวถึงจรรยาบรรณในการวิจัยของนักวิจัยไว้ดังนี้
.....
3. กรณีข้อความเกินกว่า 40 หรือประมาณ 3 บรรทัด ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ
กํากับ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่โดยพิมพ์ย่อหน้าเข้ามาโดยเว้น 1 tab key ทุกบรรทัด และหากมีย่อหน้าใน
ข้อความที่อ้างอิงก็ให้เพิ่มย่อหน้าเข้ามาอีก 5 ตัวอักษรจากย่อหน้าเดิมของข้อความที่อ้างอิงมา
ตัวอย่าง
นอกจากนี้ งานเขียนของสืบแสง พรหมบุญ (2525) ยังให้ความหมายเพิ่มเติมในเรื่อง ระบบ
บรรณาการนี้ที่ย้ําถึงบทบาทและหน้าที่ตามสถานภาพแห่งการเป็นพี่และน้อง

ทุก ๆ คนมีสถานะของตนเองในสังคมและจะต้องประพฤติตนเองอย่างมีระเบียบ
แบบแผน ถ้าทุกคนรู้สถานภาพของตนเองและรู้หน้าที่ของตนเอง ตลอดจนทําในสิ่ง
ที่ถูกต้องเสมอ ๆ โลกนี้ก็จะมีความสงบสุขและมีความสามัคคีปรองดองกัน ความ
ประพฤติที่มีระเบียบแบบแผนเป็นกฎเกณฑ์ที่จําเป็นที่จะผูกมัดชีวิตของสังคมเข้า
ด้ว ยกั น โดยไม่ จํา เป็น ต้ องอาศั ยสั ญญาหรื อใช้ กํา ลั งบั งคั บ แต่อาศัย ความรู้ สึ ก
“ละอาย” และ “อัปยศอดสู” จีนในฐานะเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมโลกจะต้อง
ประพฤติตนเป็นตัวอย่างเพื่อให้ชาติอื่น ๆ ปฏิบัติตามจักรพรรดิจีนซึ่งได้รับ“อาณัติ
จากสวรรค์” ให้ลงมาปกครอง จะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและเป็นแบบฉบับที่ดีของ
มวลมนุษย์ (สืบแสง พรหมบุญ, 2525, น. 4)

สําหรับหลักเกณฑ์สําคัญของการอ้างอิงในเนื้อหาที่ผู้เขียนควรทราบมีรายละเอียดดังนี้
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1. การอ้างถึงเอกสาร 1 เรื่อง โดยมีผู้แต่งที่เป็นบุคคลเพียงคนเดียว
1.1 กรณีผู้แต่งชาวไทย ให้ใส่เรียงลําดับตามชื่อ–ชื่อสกุลที่ปรากฏ โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด
ๆ ทั้ งสิ้น เฉพาะงานเขีย นที่เ ป็นภาษาไทย หากเป็ นงานเขี ยนที่ เป็น ภาษาต่า งประเทศ จั ดพิมพ์ใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ ก็ให้ใช้เฉพาะชื่อสกุลเท่านั้น ส่วนคํานําหน้าชื่ออื่น ๆ ให้ตัดออก ไม่ว่า
จะเป็นตําแหน่งวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ หรือคําเรียกทางวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ ทันตแพทย์
เป็นต้น
(จรัส เดชกุญชร, 2522, น. 82-83)
(Suwanagul, 1962, p. 35)
1.2 กรณีผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์ให้ระบุด้วย ส่วนยศให้ใส่เฉพาะ ยศ
สุดท้ายเท่านั้น โดยใส่ชื่อ-ชื่อสกุล คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์
หรือสมณศักดิ์
(สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล., 2535, น. 130)
(พระธรรมปิฎก, 2540, น. 8)
(Sirindhorn, Her Royal Highness Princess, 1983)
1.3 กรณี ผู้ แ ต่ งชาวต่ า งประเทศ ใส่ เ ฉพาะชื่ อสกุ ล เท่ า นั้ น ไม่ ว่ า งานเขี ย นจะเป็ น ภาษา
ต่างประเทศหรือภาษาไทย
(Anderson, 1992, p. 19)
(เวนเกอร์, เอเตียน, 2547, น. 6)
1.4 กรณีผู้แต่งใช้นามแฝง ให้ใส่นามแฝงนั้น
(หยก บูรพา, 2520, น. 47-53)
(Twain, 1962, pp. 15-22)
1.5 หากอ้างเอกสารเรื่องเดียวเขียนโดยผู้แต่งคนเดียว แต่มีหลายเล่มจบให้ระบุหมายเลขของ
เล่มที่อ้างถึงด้วย เช่น
(ปราณี ธรรมรักษ์, 2530, เล่ม 2, น. 47)
(Willmarth, 1980, vol. 3)

38
1.6 ในกรณีที่ต้องอ้างผู้แต่งคนเดียวกัน 2 ครั้งในย่อหน้าเดียวกัน ในการอ้างครั้งแรกให้ระบุ
ทั้งชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ ส่วนการอ้างครั้งที่สองให้ระบุเฉพาะชื่อผู้แต่งเพียงอย่างเดียว ยกเว้นการอ้าง
ครั้งที่สองในย่อหน้าใหม่ให้ระบุเหมือนกับการอ้างครั้งแรก เช่น
ล. เสถียรสุต (2544, น. 60) กล่าวว่า จีนเป็นชาติที่มีความรักและใช้ตัวหนังสือมาก
ที่สุด วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวหนังสือของจีนจึงมีมากมายไม่ว่า พู่กัน กระดาษ
แท่นฝนหมึก... มีโรงพิมพ์หลวงในราชสํานัก (ล. เสถียรสุต) ...
Fisher (1999) administered a questionnaire … Fisher revealed
[การอ้างครั้งที่สองในย่อหน้าใหม่]
… The questionnaire administered by Fisher (1999) was used by
2. การอ้างถึงเอกสาร 1 เรื่อง แต่มีผู้แต่ง 2 คน
2.1 ให้ ระบุ ชื่ อผู้ แต่ งทั้ งสองคนทุ กครั้ งที่ มี การอ้ าง โดยใช้ คําว่ า “และ” สํ าหรั บเอกสาร
ภาษาไทยหรือ “and” หรือ "&" สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ เชื่อมระหว่างคนที่ 1 และ 2 เช่น
(กรภัทร์ สุทธิดารา และ จิราวุธ วารินทร์, 2543)
(Anderson & Kennedy, 1998, p. 18) หรือ
ชแลชเชอร์ และ ทอมพ์สัน (Schlacher & Thompson, 1974)
ศึกษาวิธีวิจัยที่ใช้ในโครงงานพบว่า…. หรือ
…จากการวิเคราะห์วิธีวิจัยที่ใช้โครงงานทางบรรณารักษศาสตร์
พบว่า วิธีวิจัยเชิงสํารวจมีผู้นิยมใช้กันแพร่หลายและคงจะเป็นวิธีวิจัยที่จะนิยมใช้
ต่อไป
(Schlacher and Thompson, 1974, p. 18)
2.2 ในกรณีที่อ้างผู้แต่ง 2 คนที่มีชื่อสกุลเหมือนกัน แต่จัดพิมพ์คนละปีกัน ในกรณีนี้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน ให้ระบุชื่อต้นเข้าไปในการอ้างครั้งนั้นด้วย โดย ไม่ต้องกลับตามหลัก เช่น
P. Baldwin (2001) and M. L. Baldwin (1999) …
3. การอ้างถึงเอกสาร 1 เรื่อง แต่มีผู้แต่ง 3-7 คน
3.1 เอกสารที่มีผู้แต่ง 3-7 คน ในการอ้างครั้งแรก หากผู้แต่งเป็นคนไทยให้ระบุชื่อเต็มและ
นามสกุลของทุกคน ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ยกเว้นผู้แต่งคนสุดท้าย ใช้คําว่า “และ” คั่น
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สําหรับเอกสารภาษาไทย หากผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้ระบุุเฉพาะชื่อสกุลของผู้แต่งทุกคน และให้
คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ยกเว้นผู้แต่งคนสุดท้ายให้ใช้เครื่องหมาย "&" สําหรับเอกสารภาษา
อังกฤษ เช่น
(พิภพ ปราบณรงค์, เดชา นันทพิชัย, สุธีระ ทองขาว, เจนจิรา แก้วรัตน์,
ธีระพันธ์ จุฬากาญจน์ และ ชัยยะ ฉัตรเวชศิริกุล, 2546, น. 15)
Sorensen, Compbell & Poss (1975, pp. 8-10) stated that…
3.2 หากเป็นการอ้างถึงครั้งถัดไป ให้ระบุเฉพาะผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคําว่า “และคณะ”
หรือ “และคนอื่น ๆ” สําหรับเอกสารภาษาไทย หากเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ ให้ใช้คําว่า “et al.”
หรือ“and others” เช่น
อ้างครั้งแรก
Case, Borgman and Meadow (1986, p. 31) stated …
อ้างครั้งต่อมา
Writing is one way of making meaning from experience for ourselves
and for others (Case et al., 1986, p. 31)…
3.3 แต่หากอ้างครั้งต่อมา เมื่อเขียนย่อโดยใช้ et al. แล้ว พบว่าทําให้มีรายการที่อ้างปรากฏ
คล้ายกัน เช่น
อ้างครั้งแรก
(Bradley, Ramires and Soo (1973)…
(Bradley, Soo and Brown (1973)…..
อ้างครั้งต่อมา
(Bradley et al., 1973)
จะเห็นว่าเมื่อเขียนย่อจะได้รายการอ้างอิงเหมือนกัน ในกรณีนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้อ่าน
สับสน จึงควรระบุชื่อผู้แต่งในลําดับถัดไปเพื่อให้เกิดความแตกต่างของรายการ เช่น
(Bradley, Ramires et al., 1973)
(Bradley, Soo et al., 1973)
ในการระบุคําว่า “และคณะ” หรือ “และคนอื่น ๆ” หรือ “et al.” หรือ “and
others” นั้น ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแบบแผนเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
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4. การอ้างถึงเอกสาร 1 เรื่อง แต่มีผู้แต่ง 8 คนขึ้นไป
ในการอ้างครั้งแรกให้ใส่ผู้แต่งตั้งแต่คนที่ 1-6 โดยผู้แต่งที่เป็นคนไทยให้ระบุชื่อเต็มและ
นามสกุลของทุกคน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) สําหรับเอกสารภาษาไทย หากผู้แต่งเป็นชาวต่าง
ประเทศให้ระบุุเฉพาะชื่อสกุลของผู้แต่งทุกคน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และใช้เครื่องหมาย ...
(จุด 3 จุด) คั่นก่อนถึงผู้แต่งคนสุดท้าย เช่น
(นพรัตน์ เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห์, พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์, ชยุตม์ สุขทิพย์,
ปรีชา วิทยพันธุ์, จีรศักดิ์ แสงศิริ … ดาริน รุ่งกลิ่น, 2552)
(Watson, Gunasekara, Gedye, Roy, Ross, Longdin … Brown, 2003, pp.
201-225)
5. การอ้างถึงเอกสารที่มีผู้แต่งเป็นสถาบัน
การอ้างถึงเอกสารที่แต่งโดยสถาบัน ต้องระบุชื่อของสถาบันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้อ่าน
สับสนกับสถาบันอื่น ๆ ที่อาจมีชื่อคล้าย ๆ กัน โดยมีหลักการดังนี้
5.1 ให้ระบุชื่อสถาบันตามที่ปรากฏ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539)
(University of Pittsburgh, 1993)
5.2 หากเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้เริ่มต้นจากหน่วยงานใหญ่ไปหน่วยงานย่อย โดยเริ่มจาก
ระดับกรมก่อนเสมอ ยกเว้นหน่วยงานที่มีผลงานเป็นที่รู้จักอาจลงจากหน่วยงานย่อยได้เลย
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2542, น. 1)
(กรมการฝึกหัดครู กองการเจ้าหน้าที่, 2540, น. 189)
การอ้างหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยควรอ้างถึงระดับกรมหรือเทียบเท่า โดยเขียนอ้าง
ระดับสูงลงมาก่อนทีละลําดับ ทั้งนี้หากจําเป็นอาจจะระบุชื่อกระทรวงเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อ
ป้องกันการอ้างซ้ําหรือไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น
(กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2542, น. 6)
ยกเว้น สถาบันที่มีผลงานมากหรือเป็นสถาบันระดับชาติ ให้ใส่ชื่อเฉพาะนั้นได้
(หอรัษฎากรพิพัฒน์, 2528, น. 254)
หากเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีชื่อย่อ การอ้างครั้งแรกให้ระบุชื่อเต็ม หากมีชื่อย่อให้ระบุ
ชื่อย่อในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ไว้ด้วย เพื่อนําไปใช้ในการอ้างครั้งต่อมา ในกรณีที่ไม่มีชื่อย่อ
การอ้างจะต้องระบุชื่อเต็มของสถาบันนั้นทุกครั้ง เช่น
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อ้างครั้งแรก
(องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ [ร.ส.พ.], 2519, น. 25)
(National Institution of Mental Health [NIMH], 1999)
อ้างครั้งต่อมา
(ร.ส.พ., 2519, น. 25)
(NIMH, 1999)
5.3 หากเป็นหน่วยงานอิสระให้ระบุชื่อหน่วยงานหรือสถาบันนั้นได้เลย เช่น
(สํานักงบประมาณ, 2547, น. 258)
หรือ เป็นหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักกันดีในระดับชาติ หรือเป็นชื่อเฉพาะ เช่น
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2548, น. 117)
5.4 หากคณะกรรมการที่มีสํานักงานเป็นอิสระหรือมีการบริหารงานในลักษณะของนิติบุคคล
ให้ลงนามคณะกรรมการนั้นได้เลย เช่น
(คณะกรรมการ…, 2547, น. 189)
หากเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการจัดตั้งโดยสถาบันเพื่อทําหน้าที่เฉพาะกิจ ให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของสถาบันนั้น จึงต้องลงนามสถาบันก่อนแล้วจึงจะระบุชื่อคณะกรรมการตามมา เช่น
(สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานฯ, 2539)
5.5 การลงชื่อผู้แต่งที่เป็นสถาบันนั้น หากชื่อสถาบันนั้นใช้อักษรย่อของสถาบันที่เป็นทางการ
หรือเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายให้ใช้อักษรย่อของสถาบันได้เพื่อไม่ให้ข้อความในวงเล็บยาวเกินไป แต่
การอ้างครั้งแรกควรใช้ชื่อเต็มก่อนเสมอ เช่น
อ้างครั้งแรก
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [ททท.], 2536, น. 70)
อ้างครั้งต่อมา
(ททท., 2536, น. 73)
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6. การอ้างถึงเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งคนเดียวกัน
6.1 ในกรณีที่ผู้แต่งคนเดียวกันเขียนเอกสารหลายเล่ม แต่ปีพิมพ์ต่าง ๆ หากต้องการอ้าง ให้
ระบุชื่อผู้แต่งเพียงครั้งเดียว แล้วระบุปีพิมพ์ตามลําดับ โดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คั่นระหว่างปี
พิมพ์ โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้แต่งซ้ํา และเรียงลําดับจากน้อยไปหามาก เช่น
(วิจิตร ศรีสอ้าน, 2532, น. 74; 2534, น. 40-42; 2542, น. 15)
(Rennis, 1961, น. 238; 1967, p. 78)
6.2 หากอ้างเอกสารหลายเรื่อง เขียนโดยผู้แต่งคนเดียวกันและปีพิมพ์ซ้ํากัน ให้เรียงลําดับที่
ของเล่มที่อ้างไว้หลังปีพิมพ์ด้วย โดยใช้ตัวอักษร a b c d ตามลําดับ สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ
และอักษร ก ข ค ง ตามลําดับสําหรับเอกสารภาษาไทย เช่น
(Read, 1972a, p. 16-18; 1972b, p. 45)
(แม้นมาส ชวลิต, 2539ก, น. 15-18)
(แม้นมาส ชวลิต, 2539ข, น. 5)
ทั้งนี้ควรใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องเหมือนกันตลอดทั้งเล่ม
6.3 ในกรณีผู้แต่งคนเดียวกัน แต่หนังสือมีหลายเล่มจบ (หนังสือเรื่องเดียวแต่มีหลายเล่มจบ)
หากอ้างอิงให้ระบุเล่มที่อ้างด้วย โดยระบุก่อนหน้าที่อ้าง เช่น
(สงวน อั้นคง, 2530, เล่ม 2, น. 11-40)
7. การอ้างถึงเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งหลายคน
ในบางครั้งจําเป็นที่ต้องอ้างเรื่องที่เขียนโดยผู้แต่งต่าง ๆ กันพร้อมกัน เพื่อแสดงแนวคิดและ
ผลการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน ทําได้ 2 วิธีคือ
7.1 ให้เรียงรายการที่อ้างตามที่ปรากฏในรายการอ้างอิงท้ายเล่ม โดยคั่นเอกสารแต่ละเรื่อง
ที่อ้างถึงด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) เช่น
(เจือ สตะเวทิน, 2516, น. 143; ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และ
ประภาศรี สีหอําไพ, 2519, น. 98-100; ทองสุข นาคโรจน์, 2519, น. 83)
(Hrook, et al., 1970, p. 107; Seidenfaden, 1958, p. 177)
Several researchers (Greenberg, Domitrovich, & Bumbarger,
2000; Yawn et al., 2000) …
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7.2 ให้เรียงตามปีพิมพ์จากน้อยไปหามาก โดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คั่นระหว่าง
เอกสารที่อ้างแต่ละเรื่อง เพื่อแสดงวิวัฒนาการของเรื่องที่ศึกษา เช่น
(Woodward, 1965, pp. 77-78; Fiedler, 1967, p. 15; Thompson, 1969, p. 125)
The need for more effective prevention of mental illness in children
has been the focus of many reports (e.g. National Institute of
Mental Health, 1998; US Public Health Service, 2000; Weist,
2001) …
8. การอ้างถึงเอกสารกรณีที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง
8.1 หากมีบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม ให้ระบุแทนชื่อผู้แต่ง โดยระบุไว้ในเครื่องหมาย
วงเล็บ (....) เสมอ เช่น
(ชุติมา สัจจานันท์ (บรรณาธิการ), 2536, น. 10-12)
(Almend and Goleman (Eds.), 1960, p. 17)
8.2 หากไม่ มีทั้งบรรณาธิ การ หรื อผู้ รวบรวมให้ใส่ ชื่ อเรื่ องแทน โดยใส่ ไว้ ในเครื่ องหมาย
อัญประกาศ ("…..") สําหรับชื่อเรื่องของบทความ แต่หากเป็นชื่อเรื่องของหนังสือหรือเอกสารใด ๆ ให้
พิมพ์เป็น ตัวเอน เสมอ เช่น
("Mad cow", 2001)
(ลิลิตพระลอ, 2500, น. 15-19)
9. การอ้างหนังสือแปล
9.1 ให้ลงชื่อเจ้าของเรื่องเดิมเสมอ โดยลงตามที่ปรากฏในเอกสารที่อ้าง
(กอร์แมน, 2539, น. 16)
9.2 หากไม่ปรากฏเจ้าของเดิม ให้ลงชื่อผู้แปล โดยระบุว่าเป็นผู้แปลต่อท้าย
(อนัญญา สิทธิอํานวย (ผู้แปล), 2542, น. 19)
(Handersons and Parson (Trans.), 1966, p. 340)
10. การอ้างเอกสารที่เป็นบทวิจารณ์
ให้ระบุชื่อผู้วิจารณ์ได้เลย เช่น
(วีรพงษ์ รามางกูร, 2528, น. 406)
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11. การอ้างถึงเอกสารอันดับรองหรือเอกสารทุติยภูมิ
หากต้องการอ้างเอกสารที่มีผู้กล่าวไว้แล้วในหนังสืออีกเล่มหนึ่ง การอ้างเช่นนี้ถือว่ามิได้เป็นการ
อ้างถึงเอกสาร นั้นโดยตรง ให้ระบุรายการเอกสารทั้ง 2 รายการโดยขึ้นต้นด้วยนามผู้แต่งของเอกสาร
อันดับแรก ตามด้วยคําว่า อ้างถึงใน หรือ as cited in แล้วระบุนามผู้แต่งของเอกสารอันดับรองและ
ปีพิมพ์ โดยใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ (............) ส่วนการลงรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมให้ลง
รายการของผู้แต่งอันดับรอง
สนิท ตั้งทวี ได้ศึกษา (อ้างถึงใน กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2525)
(Seidenberg and McClelland’s study (as cited in Colheart, Curtis,
Atkins, & Haller, 1987)
12. การอ้างถึงเอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือรวมบทความ
การอ้างถึงส่วนหนึ่งของหนังสือซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์รวมบทความ หรือผลงานของผู้เขียนหลายคน
และมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมหรือทําหน้าที่เป็นบรรณาธิการ ให้ระบุเฉพาะชื่อผู้เขียนบทความ
ในกรณีที่ไม่ปรากฏนามผู้เขียนบทความ ให้ใช้วิธีการอ้างแบบเดียวกับการอ้างถึงเอกสารที่ไม่ปรากฏ
นามผู้แต่ง
(วินิต ชินสุวรรณ, 2549, น. 3)
13. การอ้างถึงเอกสารทั้งเล่ม
เป็นการอ้างถึงทฤษฎี ผลการสํารวจหรือผลการวิจัยในลักษณะที่เป็นการสรุปแนวคิดจาก
เอกสารทั้งเล่ม หรือจากเอกสารหลาย ๆ เล่ม ให้ระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ โดยไม่ต้องระบุเลขหน้า
เช่น
(กมล รุ่งเจริญไพศาล และ สุวรรณ สุวรรณเวโช, 2538)
(มณีมัย รัตนมณี และ อนันต์ เกตุวงศ์, 2526; สุทธิลักษณ์ ธรรมโหร, 2531)
14. การอ้างถึงเอกสารพิเศษ
การอ้า งเอกสารพิ เ ศษ เช่ น จดหมาย ต้ น ฉบั บ ตัว เขี ยน จดหมายเหตุ ปาฐกถา บรรยาย
รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ สไลด์ ฟิล์มสตริป เทป แผนที่ บทภาพยนตร์ และสื่อไม่ตีพิมพ์อื่น ๆ
ควรจะต้อ งระบุลัก ษณะพิเ ศษของวัส ดุนั ้น ด้ว ยเนื่อ งจากในรายการอ้า งอิง นั ้น บางครั ้ง จะแยก
รายการเหล่านี้ไว้ต่างหาก การระบุลักษณะพิเศษจะทําให้ทราบว่าจะไปดูรายละเอียดในส่วนใดของ
รายการอ้างอิง และเพื่อให้ทราบว่าเอกสารที่อ้างถึงนี้เป็นเอกสารพิเศษและมีลักษณะพิเศษแตกต่าง
จากเอกสารอื่น เช่น
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ต้นฉบับตัวเขียนและจดหมายเหตุ
(สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ, จดหมายเหตุรายวัน, พิมพ์
เป็นบรรณาการ ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าอุไรวรรณ ทองใหญ่ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2520)
ปาฐกถา บรรยาย
(พุทธทาสภิกขุ, บรรยาย)
(Maxton, Lecture)
เทปบันทึกเสียง
(ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, เทปตลับ, 2540)
(ภาษาอังกฤษง่าย ๆ สไตล์พาเที่ยว, เทปตลับ, 2542)
ซีดี-รอม
(สนทนาภาษาจีนกลางยุคใหม่, ซีดี-รอม, 2546)
ฟิล์ม วีซีดี (VCD) ดีวีดี (DVD)
(ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ภาพยนตร์)
รายการวิทยุ-โทรทัศน์
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, โทรทัศน์ “เวทีเมืองคอน”)
การอ้างเอกสารพิเศษเหล่านี้ หากหัวข้อใดก็ตามที่มีนามซ้ํากันให้ใช้อักษร ก ข ค ง
หรือ a b c d กํากับไว้หลังชื่อเช่นกัน
(พุทธเลิศหล้านภาลัย ก. สมุดไทยดํา อักษรไทย เส้นรงค์, น. 42-43)
(พุทธเลิศหล้านภาลัย ข. สมุดไทยดํา อักษรไทย, น. 47-48)
15. การอ้างถึงการสื่อสารระหว่างบุคคล
การสื่อสารระหว่างบุคคล ได้แก่ จดหมาย บันทึก สัมภาษณ์ การสนทนาทางโทรศัพท์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเอาคืนมาได้ การสื่อสารระหว่างบุคคล
จึงไม่รวมไว้ในรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง แต่จะระบุไว้เฉพาะการอ้างถึง
ที่ แ ทรกไว้ ใ นเนื้ อ หาเท่ า นั้ น แต่ ห ากเป็ น การสื่ อ สารกั บ บุ ค คลจํ า นวนมาก เช่ น กลุ่ ม ข่ า ว
(Newsgroup) การแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายผ่านทางออนไลน์ (Discussion group) การ
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ติดต่อสื่อสารไปยังบุคคลจํานวนมาก (Electronic mailing list) สามารถลงรายการอ้างอิงหรือ
บรรณานุกรมได้ แต่เนื้อหาต้องเป็นวิชาการและสามารถสืบค้นได้
15.1 หากต้องการอ้างบทสัมภาษณ์ การบรรยายทางวิชาการ หรือการอภิปรายทางวิชาการให้
ใส่ชื่อผู้บรรยาย ผู้ให้สัมภาษณ์ โดยระบุให้ทราบหลังชื่อว่าเป็นการบรรยายหรือสัมภาษณ์ เช่น
(วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สัมภาษณ์)
15.2 หากเป็นเอกสารลักษณะพิเศษ ประเภทจดหมาย บันทึก การสนทนา การสัมภาษณ์
ฯลฯ ให้ระบุชื่อผู้เขียน พร้อมกับวันที่ (ถ้ามี) เช่น
(คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2535)
(Penn (Interview), March 7, 1965)
จดหมาย
(Kay, letter to John Benton)
(ทวี บุณยเกียรติ, จดหมาย)
16. การอ้างถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
การอ้างถึงเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ
โดยผ่านอินเทอร์เน็ต ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้กฎเกณฑ์เดียวกับ
เอกสารที่เป็นรูปเล่ม โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ จะไม่ระบุเลขหน้า ยกเว้นต้นฉบับมีหมายเลขกํากับ
เช่น
(ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์, 2546)
(Rowe, 2001)
แต่อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้
16.1 หากต้องการอ้างอิ งข้อมูลบางส่วนในเนื้อเรื่องจากเอกสารอิเล็ กทรอนิกส์ ให้ระบุ
หมายเลขประจําบทที่ใช้อ้างอิงได้ หรือตารางในตําแหน่งที่เหมาะสม ทั้งนี้ให้ใช้คําย่อสําหรับคําว่า
page หรือ chapter เช่น
(Shimamura, 1989, chap. 3)
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16.2 ให้ ใช้เ ลขของย่ อหน้ าแทน เอกสารภาษาไทยให้ใช้ คําว่ า ย่อหน้า ที่ แล้ ว ตามด้ ว ย
หมายเลขย่อหน้า เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษให้ใช้คําย่อว่า para. แทนคําว่า paragraph หรือใช้
สัญลักษณ์คือ ¶ และตามด้วยหมายเลข เช่น
มหาวิทยาล้ยวลัยลักษณ์ (2553, ย่อหน้าที่ 2)
As Myers (2000, ¶ 5)
(Beautker, 2000, Conclusion section, para. 1)
16.3 ต้องการอ้างข้อมูลจากเว็บไซต์ทั้งเว็บไซด์ การอ้างอิงไม่จําเป็นต้องระบุรายการนี้ไว้ใน
รายการอ้างอิงท้ายเล่ม การอ้างที่อยู่ของเว็บไซต์ (URL) แทน เช่น
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (http://clm.wu.ac.th)
The University of Wisconsin's Writing Center Web Site is excellent
sources of information on writing (http://www.wisc.ed/writing)
17. การอ้างถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
เป็ นสารสนเทศประเภทสื่ อมั ลติ มีเ ดี ยออนไลน์ ได้แก่ สารสนเทศบนเว็ บไซต์ ป ระเภทข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ (Press Release) รายงานประจําปี (Annual Report) เอกสารประเภทแฟ้มข้อมูล
PowerPoint (PowerPoint Slides) การแสดงความคิดเห็นบนบล็อก (Blog post) วิดีโอออนไลน์
(Online Video) หรือรูปแบบการบันทึกโปรแกรมรายการวิทยุหรือใกล้เคียงกันในรูปแบบดิจิทัล
(Audio Podcast) วิกิ (Wiki) การแสดงความคิดเห็นบน facebook (facebook post) การแสดง
ความคิดเห็นบน Twitter (Twitter post) เป็นต้น มีรูปแบบการอ้างถึงเหมือนกับรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ คือ ระบุชื่อผู้แต่งหรือชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอ ตามด้วยปีที่แสดงความ
คิดเห็น โดยไม่ต้องระบุเลขหน้า เช่น
President Obama announced the launch of the American Graduation
Initiative BarackObama, 2009a).
(Wadard, 2009)
หากเป็นการแสดงความคิดเห็น (Blog post) ต้นฉบับ ให้ใช้คําว่า [Web log post]
แต่หากเป็นการตอบกลับหรือการแสดงความคิดเห็นที่นําไปยังกระทู้ต้นฉบับให้ใช้คําว่า [Web log
comment]
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บทที่ 4
หลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญและมีประโยชน์มาก เพราะเป็น
แหล่ง ข้อ มูล ที่ช่ว ยให้ผู้อ่า นสามารถค้น คว้า และติด ตามสารสนเทศต่า ง ๆ ที่อ้า งในโครงงานได้
รวมทั้งแสดงถึงคุณค่าของงานเขียนและสร้างความน่าเชื่อถือในงานเขียนชิ้นนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น ดังนั้นงาน
เขียนที่ดี จึงควรมีการอ้างอิงในเนื้อหาพร้ อมกับมี รายการอ้างอิงหรือบรรณานุ กรมตรงกัน เสมอ
เรียกว่า“รายการอ้างอิง” หรือ “บรรณานุกรม” โดยใช้คําว่า”รายการอ้างอิง” เมื่อรายการที่มีแต่ละ
รายการนั้นจะต้องมีการอ้างอิงในเนื้อหาทุกรายการ และใช้คําว่า ”บรรณานุกรม” เมื่อรายการที่มีนั้นไม่
จําเป็นต้องปรากฏหรือมีการอ้างอิงในเนื้อหาเสมอไป แต่อาจเป็นการแสดงรายการเอกสารที่ผู้เขียนได้
รวบรวมและใช้อ่านประกอบเท่านั้น
ดังนั้น เพื่อให้รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมสอดคล้องกับการเขียนอ้างอิงในส่วนเนื้อหา
ของโครงงาน จึงได้นําเสนอหลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่อิงมาตรฐานของระบบ
APA Style ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 เฉพาะที่จําเป็นและที่นิยมใช้เท่านั้น
ในบทนี้จะกล่าวถึงการอ้างอิงในส่วนของเนื้อหาของโครงงาน ประเภท
1) หนังสือทั่วไป
2) หนังสือที่พิมพ์เนื่องในโอกาสพิเศษ
3) หนังสือแปล
4) หนังสือในกรณีต่าง ๆ
5) บทความในหนังสือ
6) บทความในวารสาร หนังสือพิมพ์และสารานุกรม
7) โครงงาน
8) รายงานการประชุม
9) สื่อโสตทัศน์และสื่ออื่น ๆ
10) สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
11) สิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ
12) หลักเกณฑ์การพิมพ์รายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
13) การเรียงลําดับรายการอ้างอิง
14) การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในรายการอ้างอิง
15) การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนสําหรับการอ้างอิง
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16) การใช้คําย่อในการเขียนรายการอ้างอิง
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การเขียนรายการอ้างอิงสําหรับหนังสือทั่วไป
รูปแบบรายการอ้างอิงในที่นําเสนอนี้ จะใช้รูปแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ APA Style
ฉบั บพิ มพ์ ครั้งที่ 6 ซึ่ งเป็น ฉบั บ พิมพ์ล่ าสุ ด และเป็น วิธี การที่นิ ยมอย่ า งแพร่ หลาย รวมทั้ งได้ มีการ
พิจารณาถึงความทันสมัยของเรื่องที่อ้างอิงเป็นสําคัญ อีกทั้งยังเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับการอ้างอิง
ในเนื้อหาด้วย หากรูปแบบการอ้างอิงสิ่งพิมพ์ประเภทใดไม่ได้กล่าวถึงในบทนี้ ให้ใช้รูปแบบรายการ
อ้างอิงสําหรับหนังสือทั่วไปเป็นแนวทางในการอ้างอิงได้โดยอนุโลม
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/ครั้งที่พิมพ์ (ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
Sodsi Thaithong and Geoffrey, B. (1982). Malaria parasites. Bangkok,
Thailand: Chulalongkorn University.
ข้อสังเกต บรรทัดที่สองเป็นต้นไปของรายการรายการอ้างอิงแต่ละรายการจะต้องย่อหน้าเข้าไป 8
ตัวอักษรหรือ 0.8 นิ้วเสมอ
ข้อมูลของรายการอ้างอิงมีหลายส่วน ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง (Author’s Name) ชื่อเรื่อง (Title of
Publication) ครั้งที่พิมพ์ (Edition) สถานที่พิมพ์ (Place) สํานักพิมพ์ (Publisher) และปีพิมพ์
(Date of Publication) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแบบแผนของการเขียนมากขึ้น จึงควรทําความ
เข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเขียนในแต่ละส่วน ดังนี้
1.1 ชื่อผู้แต่ง
ก) ผู้แต่ง 1 คน หากเป็นชาวไทยให้ใส่ชื่อและนามสกุลโดยไม่ต้องใส่คํานําหน้าชื่อ ไม่ว่า
เอกสารจะเป็นภาษาไทยหรือต่างประเทศ ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ให้นําไปใส่ท้ายชื่อโดยใช้
เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างชื่อกับราชทินนามและฐานันดรศักดิ์ ส่วนสมณศักดิ์ให้คงรูป
ตามเดิม เช่น
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ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์. (2548). ใต้ทะเลมีความรัก ภาคสาม: หลังคลื่นอันดามัน.
กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์.
ในกรณีที่เป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อสกุล ตามด้วยตัวอักษรย่อชื่อต้นโดย
เว้น 1 ระยะ และอักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) ทั้งนี้การกลับชื่อสกุลให้ใช้ตามความนิยมของคนในชาตินั้น
โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างชื่อสกุลและอักษรย่อชื่อต้น อักษรย่อชื่อกลาง และกรณีที่ผู้
แต่งมีคําต่อท้าย เช่น Jr. และ III หรือคําอื่น ๆ ก็ให้ใส่คําดังกล่าวต่อท้ายอักษรย่อชื่อต้นหรืออักษร ย่อ
ชื่อต้น (ถ้ามี) โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น
Herren, R. V. (1994). The science of animal agriculture. Albany,
NY: Delmar Publisher.
ข) กรณี หนังสือที่ไม่ ปรากฏชื่อผู้ แต่ง แต่มีบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม และต้องการอ้างถึ ง
หนังสือ ทั้งเล่ม ให้ใส่ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวมแทนผู้แต่ง โดยงานที่เป็นภาษาไทยให้ใช้คําว่า
"บรรณาธิการ" หรือ “ผู้รวบรวม” หากเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใช้คําย่อว่า "Ed." สําหรับบรรณาธิการ 1
คน หรือ "Eds." สําหรับบรรณาธิการมากกว่า 1 คน และคําย่อว่า “Comp.” สําหรับผู้รวบรวม 1 คน
หรือ “Comps.” สําหรับผู้รวบรวมมากกว่า 1 คน ใส่ไว้หลังชื่อผู้แต่งในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) เช่น
จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ (บรรณาธิการ)
Stock, G. & Campbell, J. (Eds.)
ค) กรณีหนังสือมีผู้แต่ง 2 คน ให้ใส่ชื่อทั้งสองคนตามลําดับที่ปรากฏ เชื่อมด้วยคําว่า “และ”
ระหว่างคนที่ 1 และคนที่ 2 โดยเว้น 1 ระยะก่อนและหลัง เช่น
นิพนธ์ วิสารทานนท์ และ จักรพงษ์ เจิมศิริ. (2541). โรคผลไม้. กรุงเทพฯ:
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6.
กรณีหนังสือที่มีผู้แต่งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ลงรายการตามความนิยมของชาตินั้น
ๆ เช่น
Thaithong, S. and Geoffrey, B. (1992). Malaria parasites. Bangkok,
Thailand: Chulalongkorn University.
หากเป็นภาษาอังกฤษ ให้เชื่อมด้วยคําว่า and หรือเครื่องหมาย “&” โดยใช้ชื่อสกุลมา
ก่อน ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นและอักษรย่อชื่อกลาง โดยเว้น 1 ระยะก่อนและหลัง เช่น
Meigs, W. B. and Meigs, R. F. (1993). Accounting: The basis for
business Dicision (9th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
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ง) กรณีผู้แต่งมีตั้งแต่ 3-7 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งทุกคน ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นผู้แต่งแต่
ละคน และใช้คําว่า “และ” ก่อนชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย ในกรณีที่เป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง
ทุกคน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างผู้แต่งแต่ละคน และใช้เครื่องหมาย “&” ก่อนชื่อผู้แต่ง
คนสุดท้าย โดยเว้น 1 ระยะ เช่น
พิภพ ปราบณรงค์, เดชา นันทพิชัย, สุธีระ ทองขาว, เจนจิรา แก้วรัตน์, ธีระพันธ์
จุฬากาญจน์ และ ชัยยะ ฉัตรเวชศิริกุล. (2546). รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการท้องถิ่นและพัฒนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพรและระนอง. นครศรีธรรมราช:
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
Gazda, G. M., Balzer, F. J., Childers, W. C., Nealy, A. U., Phelps, R. E., &
Walters, R. P. (2005). Human relations development: A
manual for educators (7th ed.). Boston, MA: Pearson
Educational.
จ) กรณีผู้แต่งมี 8 คนขึ้นไป ให้ใส่เฉพาะชื่อสกุลของผู้แต่งทุกคน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
(,) ผู้แต่งแต่ละคน และใช้เครื่องหมาย “...” (จุด 3 จุด) คั่นระหว่างผู้แต่งคนที่ 6 และผู้แต่งคนสุดท้าย
เช่น
นพรัตน์ เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห์, พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์, ชยุตม์ สุขทิพย์, ปรีชา
วิทยพันธุ์, จีรศักดิ์ แสงศิริ, … ดาริน รุ่งกลิ่น. (2552). ระบบสารสนเทศ
ทั้งภูมิศาสตร์ลุ่มน้ําปากพนัง: การจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ําในลุม่ น้ําปากพนังเพื่อ
รักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ในกรณีที่เ ป็น ผู้แต่งเป็น ชาวต่า งประเทศ ให้ใส่เฉพาะชื่อสกุล ของผู้แต่งทุกคน และใช้
เครื่องหมาย "…" คั่นระหว่างผู้แต่งคนที่ 6 และผู้แต่งคนสุดท้าย เช่น
Watson, S., Gunasekara, G., Gedye, M., van Roy, Y., Ross, M., Longdin, L.…
Brown, L. (2003). Law of business organisations (4th ed.).
Auckland, New Zealand: Palatine Press.
ฉ) กรณีผู้แต่งใช้นามแฝง หากทราบนามจริงให้วงเล็บนามจริงไว้ แต่หากไม่ทราบให้ระบุ
(นามแฝง) ตามที่ปรากฎ เช่น
ทมยันตี (วิมล เจียมเจริญ)
Idris
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ช) กรณีผู้แต่งเป็นสถาบันให้ลงชื่อสถาบันนั้น ๆ ตามที่ปรากฏ โดยไม่ต้องกลับชื่อหน่วยงานใด
ๆ ทั้งสิ้น และเว้นวรรคจากชื่อหน่วยใหญ่ไปหาชื่อหน่วยงานย่อย เช่น
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
ซ) หากไม่ปรากฏผู้แต่ง ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ ให้ใส่ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือแทน
รายการผู้แต่ง เช่น
ชีวประวัติ พระหล้า เขมปตโต
1.2 ปีที่พิมพ์
ก) ให้ระบุเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องระบุคําว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ. ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ ( )
เสมอ เช่น
Baxter, C. (1997). Race equality in health care education.
Philadelphia, PA: Balliere Tindall.
ข) หากกรณีไม่มีปีพิมพ์ แต่มีปีลิขสิทธิ์ (copyright) ให้ใส่ปีลิขสิทธิ์แทน โดยไม่ต้องใส่
ตัวอักษร c กํากับ เช่น 2009 เป็นต้น
ค) หากหน้าปกในไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ จําเป็นต้องหาปีที่พิมพ์จากส่วนอื่น ๆ แทน เช่น
คํานํา หรือด้านหลังปกหลัง ให้ระบุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] แทน เช่น [2479].
ง) หากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ใส่ ม.ป.ป. หมายถึง ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ สําหรับงานที่เป็น
ภาษาไทย และใส่ n.d. หมายถึง no date สําหรับงานที่เป็นภาษาต่างประเทศแทน โดยใส่ไว้ใน
เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] เช่น [ม.ป.ป.]. หรือ [n.d.].
จ) หากเป็นการอ้างอิงบทความจากนิตยสาร จดหมายข่าวหรือหนังสือพิมพ์ ทั้งใน
รูปแบบฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ต้องระบุปี เดือนและวันของบทความ โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค
(,) คั่น สําหรับรูปแบบของการระบุให้เป็นไปตามธรรมเนียมนิยมของภาษานั้น เช่น
ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร. (8 พฤศจิกายน 2540). “อนาคตจีน-อเมริกา.”
เดลินิวส์, 6.
Suthon Sukprisit. (1997, October 25). “Big fun in little China.”
Bangkok Post, 1.
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ฉ) หากเป็นเอกสารหรือโปสเตอร์จากการประชุมหรือการสัมมนา ให้ใส่ปีและเดือน
ของการจัด ประชุมหรือสัมมนา โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น สําหรับ รูปแบบของการระบุให้
เป็นไปตามธรรมเนียมนิยมของภาษานั้นเช่นกัน
ช) หากเป็ นการเขียน (postings) ลงในบล็อก (blogs) กระดานข่ าว (message
boards)รายชื่ อในอิ เล็กทรอนิ กส์ เมล์ เป็ นต้ น ให้ ใช้ ปีตามด้ วยเดื อนและวั นที่ โดยใช้ เ ครื่องหมาย
จุลภาค (,) คั่น สําหรับรูปแบบของการระบุให้เป็นไปตามธรรมเนียมนิยมของภาษานั้นเช่นกัน
ซ) งานที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เผยแพร่ ให้ใช้คําว่า (กําลังจัดพิมพ์) สําหรับงานที่เป็น
ภาษาไทย และใช้คําว่า (in press) สําหรับงานภาษาต่างประเทศ
ข้อสังเกต ให้ปิดท้ายส่วนสถานที่พิมพ์ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) เสมอ
1.3 ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง
ก) ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ ให้เขียนตามที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ โดยให้
พิมพ์เป็นตัวเอนหรือตัวหนาก็ได้ แต่หากใช้รูปแบบใดให้ใช้แบบนั้นตลอดทั้งเล่ม เช่น
เทียนฉาย กีระนันท์. (2542). การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน: แนวคิดเชิงทฤษฎี.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เทียนฉาย กีระนันท์. (2542). การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน: แนวคิดเชิงทฤษฎี.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ข) ชื่อเรื่องที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้พิมพ์อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (capital letter)
เฉพาะคําแรกของชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องรอง (หากมีมักปรากฏอยู่หลังเครื่องหมายทวิภาค (:)) และชื่อเฉพาะ
และหากภายในชื่อเรื่องมีคําย่อให้พิมพ์ตามที่ปรากฏในเอกสารต้นฉบับ
ค) หากมีชื่อเรื่องรอง (sub-title) ซึ่งมักจะเป็นคําอธิบายชื่อเรื่อง ให้ใส่ตามหลังชื่อ
เรื่องหลัก คั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) แต่หากมีภาษาต่างประเทศกํากับ ให้ใส่เฉพาะชื่อภาษาไทย
เช่น
ปรีชา จําปารัตน์ และ ไพศาล ชัยมงคล. (2520). การบริหารพัสดุ: ทฤษฎี
และปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
Banta, G. R. (1982). Asian cropping systems research:
Microeconomic evaluation procedures. Ottawa,
Canada: International Development Research Center.
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ง) หากชื่อเรื่องมีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้ใส่เฉพาะภาษาไทย เช่น
หนังสือชื่อ “เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย (Essay on Thailand)” ให้ระบุดังนี้
เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย.
จ) สําหรับชื่อเรื่องที่เป็นงานภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หากต้องการใส่
ชื่อที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ต่อจากชื่อเรื่องภาษานั้น ๆ โดย
ใช้ตัวอักษรปกติ เช่น
Bahaya laten komunisme di Indonesia [Dynamics of Indonesian
history]
ฉ) สําหรับชื่อหนังสือที่เขียนเป็นภาษาไทยแต่ชื่อเรื่องเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ถอด
คําเป็นภาษาไทยก่อน แล้วจึงใส่ชื่อภาษาต่างประเทศไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) โดยใช้หลักของ
การทับศัพท์ เช่น โน้ตบุ๊ค (Note Book) เป็นต้น
ช) ข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกสาร เช่น ครั้งที่พิมพ์ เล่มที่ของหนังสือ ลําดับที่ของรายงาน
เป็นต้น ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ต่อจากชื่อเรื่องโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น และไม่ใช้
ตัวอักษรเอนหรือหนากับข้อมูลส่วนนี้
กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 3).
Advanced topics in global information management (Vol. 5, 26)
1.4 ครั้งที่พิมพ์
ให้ใส่ครั้งที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นไปหรือเป็นการจัดพิมพ์ใหม่ที่มีการแก้ไข ให้
ลงข้อความกํากับไว้ตามหลังชื่อเรื่อง โดยใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) และเว้น 1 ระยะจากชื่อเรื่อง
ไม่ว่าชื่อเรื่องจะอยู่ในตําแหน่งใด หากเป็นภาษาต่างประเทศให้ระบุลําดับที่ของการนับตัวเลขด้วย เช่น
พิมพ์ครั้งที่สอง (2nd ed.) ฉบับปรับปรุง (rev. ed.) เช่น
เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2).
Harry Potter (5th ed.).
ข้อสังเกต หากใส่ครั้งที่พิมพ์หลังชื่อเรื่อง จะเว้นระยะ 1 ระยะก่อนครั้งที่พิมพ์แต่จะใส่
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) หลังครั้งที่พิมพ์เท่านั้น
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1.5 สถานที่พิมพ์
ก) ให้ลงชื่อเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของสํานักพิมพ์ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน โดยใช้ชื่อเต็ม
เสมอ ยกเว้นชื่อเมืองหรือรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ใส่อักษรย่อ 2 ตัวที่ได้กําหนดไว้ โดยคั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาค ( , ) และเว้น 1 ระยะหลังเครื่องหมาย ตามด้วยชื่อเมืองหรืออักษรย่อชื่อเมือง
เช่น
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
กรุงเทพฯ: มติชน
ข) หากไม่ปรากฏชื่อเมือง ให้ใส่ ม.ป.ท. หมายถึง ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์สําหรับ
เอกสารที่เป็นภาษาไทย และ n.p. (no place) สําหรับเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศแทน ใส่ใน
เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] เช่น [ม.ป.ท.] หรือ [n.p.]
ข้อสังเกต ให้ปิดท้ายส่วนสถานที่พิมพ์ด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) เสมอ
1.6 สํานักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์
ก) ให้ระบุชื่อสํานักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน เช่น
เออาร์บิซิเนสเพรส
John Wiley & Sons
ข) หากมีหลายสํานักพิมพ์ ให้ใส่ชื่อสํานักพิมพ์แรกหรือชื่อสํานักพิมพ์ที่พิมพ์ด้วย
อักษรตัวเข้มหรือตัวใหญ่เป็นพิเศษ
ค) หากไม่ปรากฏชื่อสํานักพิมพ์ทั้งในหน้าปกใน หลังหน้าปกใน ให้ใส่ชื่อโรงพิมพ์แทน
เช่น
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว เป็นต้น
ง) หากเป็นสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยหน่วยงานของรัฐ ให้ใส่ชื่อสถาบันเป็นสํานักพิมพ์ได้
เช่น สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกเว้นในกรณีที่เป็นหน่วยงานเดียวกันกับที่ปรากฏในชื่อผู้
แต่งให้เขียนด้วยคําย่อ เช่น
กรมการศาสนา. (2542). วัดธรรมกาย. กรุงเทพฯ: กรมฯ.
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จ) ส่ ว นคํ า ประกอบทั้ ง หลาย เช่ น สํ า นั ก พิ ม พ์ บริ ษั ท
ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด
Incorporation, Limited, Ltd. ให้ตัดออก เช่น สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จํากัด ใช้คําว่า ไทย
วัฒนาพานิช หรือ Longman Group Ltd. ใช้คําว่า Longman Group เป็นต้น
ฉ) ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อสํานักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ ให้ระบุคําว่า ม.ป.พ. หมายถึง ไม่
ปรากฏสํานักพิมพ์ สําหรับเอกสารที่เป็นภาษาไทย และคําว่า n.p. หมายถึง no publisher สําหรับ
เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ โดยระบุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม เช่น [ม.ป.พ.] หรือ [n.p.]
ข้อสังเกต ให้ปิดท้ายส่วนสถานที่พิมพ์ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) เสมอ
2. การเขียนรายการอ้างอิงหนังสือที่พิมพ์เนื่องในโอกาสพิเศษ
หนั ง สื อ จั ด พิ ม พ์ เ ป็ น ที่ ร ะลึ ก เนื่ อ งในโอกาสพิ เ ศษต่ า ง ๆ เช่ น หนั ง สื อ ใช้ ใ นงานศพ งาน
ทอดกฐิน
งานครบรอบวันสถาปนา หนังสือประเภทนี้ให้อ้างอิงเหมือนหนังสือทั่วไป แต่เพิ่ม
รายละเอียดของหนังสือไว้ในวงเล็บต่อท้ายจากปีที่พิมพ์เป็นรายการสุดท้าย
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./ ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. (รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ).
ตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ครบรอบ 15 ปีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช).
3. การเขียนรายการอ้างอิงสําหรับหนังสือแปล
หนังสือที่แปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ให้ลงรายการเหมือนหนังสือ แต่รายการผู้
แต่งให้ใส่ชื่อผู้เขียนภาษาเดิม และให้ใส่ชื่อผู้แปลด้านหลังรายการชื่อเรื่องเดิม หากไม่ทราบชื่อเรื่องเดิม
ให้ใส่ต่อจากชื่อเรื่องภาษาไทย
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./แปลจาก ชื่อเรื่องเดิม (ถ้ามี)./แปลโดย (ชื่อผู้แปล). สถานที่พิมพ์:/
สํานักพิมพ์.
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ตัวอย่าง
เบอร์เนทท์, แฟรนซิล เอช. (2530). ลอร์ดน้อยฟอนเติ้ลรอย. แปลจาก Little Lord
Fountleroy. แปลโดย เนือ่ งน้อย ศรัทธา (บุญเนื่อง บุญยเนตร)
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: การพิมพ์สตรีสาร.
Grmek, M. D. (1990). History of AIDS: Emerging and origin of modern
pandemic. Translated by Russell C. Maulitz and Jaclyn Duffin.
Princeton, NJ: University Press.
หากไม่ทราบผู้แต่งเดิม ชื่อเรื่องเดิม ให้ระบุชื่อผู้แปล ตามด้วยคําว่าผู้แปลในเครื่องหมาย
วงเล็บ ( ) เช่น
นิดา (ผู้แปล). (2529). ครั้งหนึ่ง…ยังจําได้ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ธนบรรณ.
4. การเขียนรายการอ้างอิงหนังสือในกรณีต่าง ๆ
4.1 กรณีหนังสือที่ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ/์ บรรดาศักดิ์
วิจิตรวาทการ, หลวง. (2541). ทางสู้ในชีวิต. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊ค.
Parrott, Sir Cecil. (1977). The serpent and the nightingale. London: Faber
and Faber.
4.2 กรณีหนังสือที่ผู้แต่งใช้นามแฝง
ชมจันทร์ (นามแฝง). (2541). อรุณในราตรี. กรุงเทพฯ: คมบาง.
Rowling, J. K. (1999). Harry Potter and the Chamber of Secrets. NY:
Arthur A. Levine Books.
4.3 กรณีหนังสือที่มีผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ
พิทยา ว่องกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ: โครงการ
วิถีทรรศน์.
Stock, G. and Campbell, J. (Eds.). (2000). Engineering: The human genome:
An exploration of the science and the ethics of altering,
the genes we pass to children. NY: Oxford University Press.
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4.4 กรณีหนังสือที่ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล
สํานักงานสถิติแห่งชาติ. กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ. (2541). สมุดรายงานสถิติ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2541. กรุงเทพฯ: กองฯ.
4.5 กรณีหนังสือที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544. (2542). กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี.
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Spring-field,
MA: Merriam-Webster.
5. การเขียนรายการอ้างอิงบทความในหนังสือ
กรณีที่ต้องการอ้างอิงบางส่วนของหนังสือ หรือบทความที่เขียนไว้ในหนังสือประเภทหนังสือ
รวมบทความ เอกสารประกอบการสัมมนา หรือหนังสือที่แบ่งออกเป็นบท ๆ โดยที่มีเนื้อหาไม่ต่อเนื่อง
สามารถเขียนรายการอ้างอิงได้ตามรูปแบบ ดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ ใน ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ/ครั้งที่พิมพ์,
/ / / / / / / / เลขหน้าที่/(ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
เสาวณีย์ จําเดิมเผด็จศึก. (2534). การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก. ใน สมศักดิ์
โล่ห์เลขา, ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒชัย และ มนตรี ตู้จินดา (บรรณาธิการ),
อิมมูโนวิทยาทางคลีนิคและโรคภูมิแพ้ (น. 99-103). กรุงเทพฯ:
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย.
Baker, F. M. & Light, O. B. (1993). Psychiatric care of ethnic elders. In A.
C. Gaw (Ed.), Culture, ethnicity, and mental illness. (pp. 517552). Washington, DC: American Psychiatric Press.
ข้อสังเกต การระบุหน้าให้ระบุคําว่า "น." หรือ "p.” หรือ “pp." ก่อนระบุเลขหน้าเสมอ
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6. การเขียนรายการอ้างอิงบทความจากวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสารานุกรม
กรณีบทความปกติตีพิมพ์ในวารสาร และไม่มีเลข DOI ให้ลงรายการตามรูปแบบ ดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฎ.
ก) ชื่อผู้เขียนบทความ และชื่อวารสาร ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับชื่อผู้แต่งหนังสือ
ข) การลงปีพิมพ์ของวารสาร ให้ใส่ปีพิมพ์ของวารสาร ในกรณีที่มีเดือน หรือวันที่
และเดือน หากเป็นบทความภาษาไทย ให้ลงชื่อเดือนตามด้วยปีพิมพ์ หรือวันที่
เดือนและปีพิมพ์ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) เช่น
(มกราคม-มีนาคม 2554) หรือ
(1 กุมภาพันธ์ 2554)
หากเป็ น บทความภาษาต่ า งประเทศ ให้ ล งชื่ อ เดื อ นต่ อ จากปี พิ ม พ์ คั่ น ด้ ว ย
เครื่องหมายจุลภาค (,) หากมีวันที่ด้วยให้ลงชื่อเดือน ตามด้วยวันที่ โดยเว้น 1 ระยะ เช่น
(2010, winter)
(2010, January 15)
ค) การลงปีที่หรือเล่มที่ของวารสาร ให้ใส่เฉพาะหมายเลขปีที่หรือเล่มที่ (volume)
ของวารสาร และใช้ตัวอักษรตัวเอนเช่นเดียวกับชื่อวารสาร
ง) หากไม่มีปีที่หรือเล่มที่ให้ใส่หมายเลขฉบับที่ (number/issue) แทน โดยให้ใส่ใน
เครื่องหมายวงเล็บ ( ) ต่อจากปีที่หรือเล่มที่โดยไม่ต้องเว้นระยะ และใช้ตัวอักษรธรรมดา
จ) ถ้าไม่มีทั้งปีที่หรือเล่มที่ และฉบับที่ ให้ใส่เดือนของวารสาร
ฉ) การลงเลขหน้า ให้ใส่เฉพาะหมายเลขหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของบทความคั่นด้วย
เครื่องหมายยัติภังค์ (-) โดยไม่ต้องระบุอักษรย่อคําว่า “น.”สําหรับบทความภาษาไทย และคําว่า “p.”
หรือ “pp.” สําหรับบทความภาษาต่างประเทศ หากกรณีที่เลขหน้าไม่ต่อเนื่องกัน ให้ใส่เลขหน้า
ทั้งหมด โดยใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่น (,) แต่ละหน้า
ช) หากเอกสารเป็นแฟ้มเอกสาร ประเภท PDF ให้ใส่เลขหน้าที่ปรากฎด้วย
6.1 กรณีบทความที่มีผู้แต่ง 1 คน
วิชาญ เตชิตธีระ. (2540). เอกภาพกับชีวิต. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, 7(3),
12-15.
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Roy, A. (1982). Suicide in chronic schizophrenia. British Journal of
Psychiatry, 141, 171-177.
6.2 กรณีบทความที่มีผู้แต่ง 2 คน
จักรกฤษณ์ นรมิตผดุงการ และ ทวี สวนมาลี. (2519). ความสามารถในด้านการเงิน
ของเทศบาล กรณีของเทศบาลนครกรุงเทพเปลี่ยนแปลงเป็น
กรุงเทพมหานคร. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 16 (เมษายน 2519),
231-254.
Hamed, G. R. and W. Preechatiwong. (2003). Peel strength of
Uncrosslinked styrenebutadiene rubber adhered to polyester
film. The Journal of Adhesion, 79, 327-348.
6.3 กรณีบทความที่มีผู้แต่ง 3-7 คน
รังสี อดุลยานุภาพ, มงคล เตชะกําพุ และ ชัยณรงค์ โลหชิต. (2541). การกระตุ้น
รังไข่ในลูกโคด้วยฮอร์โมน เอฟ เอส เอท ซ้ําหลายครั้ง. เวชชสารสัตวพทย์,
28, 59-69.
Baldwin, C. M., Bevan, C. and Beshalske, A. (2000). At-risk minority
populations in a church-based clinic: Communicating basic
needs. Journal of Multicultural Nursing & Health, 6(2), 26-28.
6.4 กรณีบทความที่มีผู้แต่ง 8 คนขึ้นไป
Adebambo, A. O., Adeleke, M. A., Whetto, M., Peters, S. O. Ikeobi, C. O. N.,
Ozoje, M. O… Adebambo, A. (2010). Combining abilities of
carcass traits among pure and crossbred meat type
chickens. International Journal of Poultry Science, 9(8): 777783.
6.5 กรณีบทความในวารสารมีเลขหน้าต่อเนื่องกันไปจนจบปี (volume)
เช่น วารสารทางด้านการแพทย์ ให้ลงรายการเฉพาะปีที่หรือเล่มที่ (volume) ไม่ต้องลง
รายการ เดือนหรือฉบับที่อีก เช่น
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Halpern, S. D., Ubel, P. A. and Caplan, A. L. (2002). Solid-organ
transplantation in HIV-infected patients. New England
Journal of Medicine, 347, 284-287.
6.6 กรณีบทความจากนิตยสาร
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./ (ปี,เดือนที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),/เลขหน้าที่
/ / / / / / / / ปรากฎ.
ตัวอย่าง
ส้มโอมือ. (มีนาคม 2545). อาหารบํารุงสมอง. Update, 20(210), 37-40.
The British design awards 2009. (2010, October). ELLE Decoration, 206,
107-111.
6.7 กรณีบทความจากหนังสือพิมพ์
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,เดือนที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์,/ปีที่ (ฉบับที่),
/ / / / / / / / เลขหน้าที่ปรากฎ.
ก) ชื่อผู้เขียนบทความ และหนังสือพิมพ์ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับชื่อผู้แต่งหนังสือ
ข) การลงปีที่หรือเล่มที่ของวารสาร ให้ใส่เฉพาะหมายเลขปีที่หรือเล่มที่ (volume)

ของวารสาร และใช้ตัวอักษรเอนเช่นเดียวกับชื่อวารสาร
ค) หากไม่มีปีที่หรือเล่มที่ให้ใส่หมายเลขฉบับที่ (no.) แทน โดยให้ใส่ในเครื่องหมาย
วงเล็บ ( ) ต่อจากปีที่หรือเล่มที่โดยไม่ต้องเว้นระยะ และใช้ตัวอักษรธรรมดา
ง) ถ้าไม่มีทั้งปีที่หรือเล่มที่ และฉบับที่ ไม่ต้องลงรายการในส่วนนี้
จ) การลงเลขหน้า ให้ใส่เฉพาะหมายเลขหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของบทความ คั่น
ด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ (-) โดยจะต้องระบุอักษรย่อคําว่า "น." หรือ "p., หรือ “pp." ก่อนระบุเลข
หน้าเสมอ หากกรณีที่เลขหน้าไม่ต่อเนื่องกันให้ใส่เลขหน้าทั้งหมด โดยใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่น (,) แต่
ละหน้า
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ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริกา.เดลินิวส์, น. 6.
Greenbert, G. (2001, August 13). As good as there really such a thing as
brain death. Yorker, pp. 36-41.
6.8 กรณีบทความจากสารานุกรม
ก่องแก้ว วีระประจักษ์. (2539). ลายสือไทย. สารานุกรมสุโขทัยศึกษา. 2, น. 182-183.
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica
(vol. 26, pp. 501-508). Chicago, IL: Encyclopedia Britannica.
7. การเขียนรายการอ้างอิงวิทยานิพนธ์
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
/ / / / / / / / หรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา).
ตัวอย่าง
7.1 กรณีวิทยานิพนธ์ทั่วไป
ช่อเพ็ญ นวลขาว. (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับ
แบบแผนการผลิตและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ศึกษากรณีชุมชน
ขนาบนากจังหวัดนครศรีธรรมราช. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์).
เกียรติกําจร กุศล. (2543). รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะความเป็นผู้นําของคณบดีสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
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7.2 กรณีบทคัดย่อวิทยานิพนธ์จากหนังสือประเภทดรรชนีและสาระสังเขป
(Dissertation)
Olsen, G. W. (1985). Campus child care within the public supported
post-secondary educational institutions in the state of
Wiscosin (dare care) (Doctoral dissertation, University of
Wisconsin-Madison, 985). Dissertation Abstract International,
47/03, 783.
8. การเขียนรายการอ้างอิงรายงานการประชุม
รายงานการประชุมทางวิชาการ เป็นเอกสารที่รวบรวมผลงานหลาย ๆ เรื่องจากผู้เสนอผลงาน
หลาย ๆ คน จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม การประชุมเหล่านั้นอาจจัดเป็นครั้งคราวหรือจัดเป็นประจํา
8.1 บทความในเอกสารประกอบการประชุม/สัมมนาที่พิมพ์เผยแพร่
มีรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงจะคล้ายคลึงกับบทความในหนังสือ
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน ชื่อเอกสาร/ชื่อรายงานการประชุมสัมมนา
/ / / / / / / / / (เลขหน้าที่ปรากฏ)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
/ / / / / / / / / การพิมพ์.
ตัวอย่าง
สุชน ตั้งทวีวิพัฒนา และ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. (2533). การใช้เมล็ดทานตะวันเป็น
แหล่งโปรตีนและพลังงานในอาหารสัตว์ปีก. ใน รายงานการประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 (สาขาสัตวศาสตร์ และ
ประมง) (น. 47-59). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
8.2 บทความในเอกสาร ประกอบการประชุมวิชาการที่จัดพิมพ์อย่างสม่ําเสมอ
ใช้รูปแบบเดียวกับการลงรายการบทความในวารสาร
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8.3 เอกสารประกอบการประชุมซึ่งไม่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ และไม่ได้นําเสนอในการ
ประชุม
Lichstein, K. L., Johnson, R. S., Womack, T. D., Dean, J. E., & Childers, C. K.
(1990, June). Relaxation therapy for poly-pharmacy use in
elderly insomniacs and noninsomniacs. In T. L. Rosenthal
(Chair), Reducing medication in geriatric populations.
Symposium conducted at the meeting of the First
International Congress of Behavioral Medicine, Uppsala,
Sweden.
8.4 เอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม และไม่ตีพิมพ์
มนตรี อิสรไกรศีล . (กรกฎาคม 2554). การศึกษาชนิดของวัสดุห่อผลที่มีต่อการ
เจริญเติบโตคุณภาพและการเข้าทําลายโดยโรคแมลงของส้มโอพันธุ์ทอง
ดีและทับทิมสยาม. เอกสารนําเสนอในการประชุมวิชาการพืชสวน
แห่งชาติ โดยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน. กรุงเทพมหานคร.
8.5 โปสเตอร์ที่จัดในที่ประชุม
วาสนา จงไกรจักร. (2553, ตุลาคม). ความเหมือนที่แตกต่างของปุดคางคก. การ
นําเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมประจําปีโครงการพัฒนาองค์ความรู้และ
ศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT),
อุบลราชธานี.
8.6 รายงานการวิจัย
ณรงค์ บุญสวยขวัญ, สมใจ พิมล, ไพโรจน์ นวลนุ่ม, นุสนธ์ สงเอียด, รัชฏา
คชแสงสันต์ และ ขจรยุทธ อัจจิกุล. 2547). การจัดการเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายงานการวิจัย).
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
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9. การเขียนรายการอ้างอิงสื่อโสตทัศน์และสื่ออื่น ๆ
สื่ อโสตทั ศ น์ และสื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ประกอบด้ ว ยวั ส ดุ ที่ไ ม่ ตี พิม พ์ และสื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์
รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางการศึกษา สื่อประเภทนี้ในบางครั้งก็จําเป็นที่จะต้องนํามาใช้ จึง
จําเป็นต้องอ้างอิงเพื่อประกอบการนําเสนอเนื้อหาด้วย โดยมีรูปแบบการลงประเภทของสื่อที่นํามา
อ้ า งอิ ง เช่ น แผนที่ (Map) สไลด์ (Slide) ภาพยนตร์ (Motion Picture) รายการโทรทั ศ น์
(Television broadcast) วัสดุบันทึกเสียง (Sound recording) วีดิทัศน์ (Videorecording) เป็นต้น
รูปแบบ
ชื่อผู้จัดทํา (หน้าที่)./(ปีที่ผลิต)./ชื่อเรื่อง. /[ลักษณะของสื่อ]. /สถานที่ผลิต: หน่วยงานที่เผยแพร่.
ตัวอย่าง
9.1 วีดิทัศน์
อยุธยา: สมเด็จพระนารายณ์มหาราช. (2540). [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ: ทิชชิ่งทอยส์.
9.2 แผนที่
กรมอุทกศาสตร์ ราชนาวีไทย. (2530). ประเทศไทย: อ่าวไทย-ฝั่งตะวันออก:
เกาะช้างถึงเกาะยอ. [แผนที่]. กรุงเทพฯ: กรมอุทกศาสตร์ ราชนาวีไทย.
Africa. (1972). [Map]. Chicago, IL: Denoer Geppert.
9.3 ไมโครฟิล์ม
อย่าเปิดประตูต้อนรับเชื้อเอดส์. (2536). [สไลด์]. กรุงเทพฯ: โครงการป้องกัน
โรคเอดส์แห่งชาติ.
9.4 ภาพยนตร์
ชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ. (กํากับการแสดง). (2550). ตํานานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช. [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: บริษัท พร้อมมิตรโปรดักชั่น จํากัด:
สหมงคลฟิล์ม.

67
9.5 รายการวิทยุ-โทรทัศน์
ธงชัย ประสงค์สันติ เท่ง เถิดเทิง และ ท้อด ทองดี. (ผู้ดําเนินรายการ). (27 ธันวาคม
2552). คุณพระช่วย [รายการโทรทัศน์]. กรุงเทพฯ: สถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์.
9.6 ซีดีรอม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2544). การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. [ซีดีรอม]. กรุงเทพฯ:
การท่องเที่ยวฯ.
Key Mega ClipArt 15,000. [n.d.]. [CD-ROM]. [n.p.]: Softkey.
9.7 แฟ้มข้อมูล
Canal System. (1988). [Computer File]. Edwardsville, KS: Medissim.
9.8 สาระสังเขปจากฐานข้อมูลซีดีรอม
Kantipong P. and Panich V. (1998, May). Hepotic penicilliosisin patients
without skin lesions. Clin Infect Dis. [CD-ROM]. 26, 5. Abstract
from: Current Content: Clinical Medicine 1997-98. (ZM2390035.)
10. การเขียนรายการอ้างอิงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์นั้นนับวันจะมีมากขึ้นโดยลําดับ โดยมีเว็บไซต์เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีผู้ใช้
มากที่สุด สิ่งสําคัญของการอ้างอิงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ คือ ผู้เขียนจะต้องชี้ให้ผู้อ่านเข้าถึง
สารสนเทศที่อ้างให้มากที่สุด โดยอ้างให้เจาะจงลงไปในตัวเอกสารที่ใช้อ้างอิงมากกว่าการอ้างอิง
โฮมเพจที่ เ ข้ า ถึ งได้ ต่ อจากนั้ น จึงจะบอกแหล่ งหรื อที่ อยู่ของสารสนเทศนั้ น ๆ โดยมี ห ลักเกณฑ์ ที่
เพิ่มเติมในแต่ละส่วน แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
10.1 กลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ (Online Periodical)
10.2 กลุ่มเอกสารที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Nonperiodical Document on Internet)
10.3 วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยและรายงานทางวิชาการ
10.4 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ
โดยมีรายละเอียดการลงรายการ ดังนี้
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ชื่อผู้แต่ง
ให้ระบุชื่อผู้เขียนบทความในกรณีที่เป็นกลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์
แต่หากไม่มีให้ระบุ
ผู้รับผิดชอบหลักหรือบรรณาธิการในการสร้างแฟ้มข้อมูล เว็บไซต์ เว็บเพจ โดยใช้วธิ กี ารเขียนตาม
หลัก เกณฑ์ของการเขียนชื่อผู้แต่งของหนังสือ
ชื่อเรื่อง
ให้ระบุชื่อเรื่องตามที่ปรากฏ สามารถใช้ชื่อแฟ้มข้อมูล ชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อเว็บไซต์
หรือชื่อเว็บเพจก็ได้ โดยระบุในลักษณะเดียวกับชื่อเรื่องของหนังสือ
แหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้
ให้ระบุแหล่งที่เข้าถึงต่อท้ายคําว่า เข้าถึงจาก สําหรับภาษาไทย หรือ Retrieved from
สําหรับภาษาต่างประเทศ แหล่งที่เข้าถึงได้ให้ระบุรายละเอียดที่เข้าแหล่งที่สืบค้นได้อย่างเจาะจงที่สุด
เช่น ชื่อฐานข้อมูล หากเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ระบุวิธีการที่ใช้ค้นหาสารสนเทศได้ เช่น Telnet
หรือ FTP หรือ WWW ตามด้วยหมายเลข URL ที่เข้าถึงได้ โดยระบุรายละเอียดตั้งแต่ Site/ Path
และ File ที่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้
1. การพิมพ์ URL หากต้องแยกบรรทัดใหม่ให้ขึ้นบรรทัดใหม่หลังเครื่องหมายทับ( /) หรือ
ก่อนเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) และไม่ให้มีเครื่องหมายยัติภังค์ ( – ) สําหรับการพิมพ์ที่ต้องแยก
รายการ URL
2. ไม่ต้องใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) หลัง URL หรือเว็บไซต์
3. ข้อมูล URL หรือเว็บไซต์ที่นํามาอ้างอิงควรเป็นข้อมูลวิชาการ และอยู่ใน URLหรือเว็บไซต์
ที่ถาวร หากไม่สามารถค้นกลับไปดูข้อมูลที่นํามาอ้างอิงได้เนื่องจากไม่มี URL หรือเว็บไซต์ดังกล่าว
และไม่มีข้อมูลฉบับพิมพ์ที่จะนํามาอ้างอิงเป็นหลักฐานได้ อาจจะต้องดึงข้อมูลส่วนนี้ออกจากงาน
นั้น ๆ
4. ให้ใส่ URL หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่นํามาอ้างอิงโดยตรง
หมายเลข DOI
หมายเลข DOI หรือ Digital Object Identifier เป็นชื่อหรือรหัสมาตรฐานของทรัพยากร
สารสนเทศในรูปดิจิทัล กําหนดขึ้นเพื่อระบุชื่อ ตําแหน่งหรือที่จัดเก็บ (URL) ของทรัพยากร สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่เผยแพร่และให้ บริ การบนอิ นเทอร์ เน็ต เช่ น หนังสื ออิ เล็กทรอนิกส์
บทความ
อิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มข้อมูลประเภทรูปภาพ แฟ้มข้อมูลประเภทเสียง แฟ้มข้อมูประเภทภาพเคลื่อนไหว
เป็นต้น การใส่รายละเอียดให้ระบุคําว่า doi ด้วยอักษรตัวเล็กและตามด้วยหมายเลขที่ปรากฏโดยไม่
ต้องเว้นระยะ
ซึ่งมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การลงรายการแต่ละประเภท ดังนี้
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10.1 กลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ (Online Periodical)
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ หมายถึง การอ้างบทความอิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ บทความอิเล็กทรอนิกส์ของรายงานการ
ประชุม บทความในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถสืบค้นผ่านระบบออนไลน์ การอ้างอิงใช้
หลัก การพื้นฐานเช่นเดียวกับการอ้างอิงเอกสารที่เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง แต่เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับประเภท
ของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งที่อยู่ของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง
ให้ระบุชื่อผู้เขียนบทความในกรณีที่เป็นกลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ แต่หากไม่มีให้ระบุ
ผู้รับผิดชอบหลักหรือบรรณาธิการ
ชื่อเรื่อง
ให้ระบุชื่อเรื่องตามที่ปรากฏ
ปีที่, ฉบับที่
ให้ระบุปีที่ (Volume) เสมอ หากไม่ใช่ให้ระบุปีพิมพ์หรือปีที่เผยแพร่แฟ้มข้อมูล
หน้าที่ปรากฏ
ในกรณีที่เป็นบทความที่มีการตีพิมพ์เป็นฉบับพิมพ์ด้วยให้ระบุเลขหน้า หากเป็นบทความที่
เผยแพร่เฉพาะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่จําเป็นต้องระบุเลขหน้าของบทความ
กลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ
ก. บทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารซึ่ ง มี ทั้ ง ฉบั บ พิ ม พ์ เ ป็ น รู ป เล่ ม และเผยแพร่ ใ นรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ว่า [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์] สําหรับเอกสารภาษาไทย
และคําว่า [Electronic version] สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ หลังชื่อบทความ โดยเว้นวรรค
1 ระยะหน้าและหลังวงเล็บเหลี่ยม [ ] แล้วจึงตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
เจษฎา นกน้อย และ วรรณภรณ์ บริพันธ์. (2552). การตลาดทางอินเทอร์เน็ต:
โอกาส ทางเลือกและความท้าทาย [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสาร
บริหารธุรกิจ, 32(121), 34-52.
ข. บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ให้ลงรายการ
เช่นเดียวกับบทความในวารสาร และหากบทความนั้นมีหมายเลข DOI ที่ปรากฏ ให้ระบุต่อจาก
รายละเอียดของบทความ หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) โดยเว้น 1 ระยะ และใช้คําย่อว่า doi ตาม
ด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) โดยไม่ต้องเว้นระยะ และตามด้วยหมายเลขที่ปรากฏโดยไม่ต้องใส่
เครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังหมายเลข doi
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รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีท/ี่ (ฉบับที่), เลขหน้า-เลขหน้า. /doi:xxxx
ตัวอย่าง
Roger L. C. & Richard, L. H. (2010). Calcium-Permeable AMPA receptor
dynamics mediate fear memory erasure. Science, 330(6007),
1108-1112. doi:10.1126/science.1195298
ค. บทความที่สืบค้นได้จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ปรากฏหมายเลข DOI ให้ใส่ URL
ของเว็บเพจของชื่อสิ่งพิมพ์นั้น โดยไม่ต้องใส่ที่อยู่ลึกลงไปถึงบทความหรือฐานข้อมูล เช่น
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./ (ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีท/ี่ (ฉบับที่), เลขหน้า-เลขหน้า./URL ของวารสาร
ตัวอย่าง
Venables, D. (2000). How to avoid search engines. Internet Newsletter
for Lawyers, (January-February 2000). Retrieved from
http://www.venables.co.uk/n0001jav.htm#section9
ง. บทความในนิตยสารที่มีการเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. (กันยายน 2553). คนกับธรรมชาติต้องอยู่ร่วมจึงอยู่รอด:
ปาฐกถาเนื่องในวาระ 20 ปีการจากไปของสืบ นาคะเสถียร. สารคดี,
26(307), 1-2, สืบค้นจาก http://www.sarakadee.com/web/
modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1047
จ. บทความประเภทจดหมายข่าวที่มีการเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
สิทธิการ นิพภยะ. (มิถุนายน 2552). การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา 25462552. จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลก, 6(3). สืบค้นจาก
http://www.thailandwto.org/Doc/Pub/PubNews/
Newsletter_6_3.pdf
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10.2 กลุ่มเอกสารที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Nonperiodical Document on Internet)
ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศจากเว็บไซต์ มีรายละเอียดดังนี้
ก. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งฉบับพิมพ์เป็นรูปเล่ม
และเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ลงรายการเช่นเดียวหนังสือ หากหนังสือนั้นไม่มีหมายเลข DOI
ให้ใส่ URLของเว็บเพจของชื่อสํานักพิมพ์หรือผู้จัดทําเป็นหลัก โดยให้ระบุต่อจากรายละเอียดของ
หนังสือหลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) เว้น 1 ระยะ แต่หากว่ามีหมายเลข DOI ให้ใส่คําย่อว่า doi ตาม
ด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) โดยไม่ต้องเว้นระยะ และตามด้วยหมายเลขที่ปรากฏ
Porter, A. (2004). Precise but useless data accelerated testing and
validation. doi:10.1016/B978-075067653-3/50021-7
ข. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก (e-book available from
a Library database) ให้ลงรายการเช่นเดียวกับหนังสือ และให้ใส่ URL ของเว็บเพจของฐานข้อมูล
นั้น เช่น
พงษ์ ผาวิจิตร. (2548). นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ. สืบค้นจาก
http://www.2ebook.com
ค. เอกสารในเว็บไซต์ ซึ่งเป็นมักเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่เสมอ จึงไม่ต้องระบุวัน เดือนปีที่สืบค้น และหากไม่ปรากฏปีพิมพ์ ให้ใส่ ม.ป.ป. สําหรับ
งานที่เป็นภาษาไทย และใส่ n.d. หมายถึง no date สําหรับงานที่เป็นภาษาต่างประเทศแทน
ประวัติการเมืองไทย. [ม.ป.ป.]. สืบค้นจาก
http://www.parliament.go.th/files/library/tb03.htm
GVU. 8th www user survey. (n.d.). Retrieved from
http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-1997-10/
ง. เอกสารหรือสารสนเทศที่ได้จากเว็บไซต์ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลประเภท PDF
ให้ ระบุ URLหรือที่อยู่เว็บไซต์จนถึงที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลนั้น โดยไม่ต้องระบุวันที่สืบค้น
การเขียนอ้างอิงทางวิชาการ. สืบค้นจาก www.wiruch.com/.../
article% 20footnote%20writing.pdf
จ. เอกสารหรือสารสนเทศที่ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โครงการ สาขาวิชาใน
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน ให้ระบุชื่อ
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มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน และหน่วยงานย่อยที่เป็นเจ้าของเอกสารนั้น ๆ ก่อนระบุ URL หรือ
เว็บไซต์
เดชา นันทพิชัย. (2546). การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม. สืบค้นจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Website:
http://staffs.wu.ac.th/~ndecha/information skill.htm
10.3 วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยและรายงานทางวิชาการ
ก. หากเป็นวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นจากฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูล
ProQuest Dissertation and Theses database ให้ลงรายละเอียดเช่นเดียวกับฉบับพิมพ์ และตาม
ด้วยที่มาของ วิทยานิพนธ์นั้น ๆ โดยใช้คําว่า สืบค้นจาก สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําว่า
Retrieved from สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ
ณภัทร ทัศนวิสุทธิ์. (2548). การวิเคราะห์หาปริมาณโบรอนในอาหารโดยวิธีวัดศักย์
ไฟฟ้าด้วยเตตระฟลูออโรโยเรตไอออนซีเล็คทีฟอิเล็คโทรด. สืบค้นจาก
Thai Digital Collection. Johnson, S. (2004). Financial variables
and merger premiums: Evidence from bank mergers. Retrieved
from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No.
3025476)
ข. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (proceedings of meetings and
symposia) ใหัลงรายการเช่นเดียวกับการลงการอ้างอิงเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
(proceedings) รวม ถึงเอกสาร (paper) ที่นําเสนอในที่ประชุม ตามด้วย URL หรือเว็บไซต์ของ
ข้อมูล
Junger, U. (2006, August). Processing metadata for electronic journals:
the example of the German Union Catalogue of Serials.
Paper presented at the The World Library and Information
Congress: 72th IFLA General Conference and Council, Seoul,
Korea. Retrieved from http://www.ifla.org/IV/ifla72/
papaer/123-junger-en.pdf
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10.4 เอกสารอ้างอิงออนไลน์
เป็นเอกสารประเภทสารานุกรม พจนานุกรม หนังสือคู่มือ วิกิ เป็นต้น ให้ลง
รายละเอียดเช่นเดียวกับการลงรายการบทความในหนังสือและตามด้วยที่มาของเอกสารนั้น ๆ โดยใช้
คําว่า สืบค้นจาก สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําว่า Retrieved from สําหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ํา. (2550). สารานุกรมไทย ฉบับเฉลิม
พระเกียรติ ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี. สืบค้นจาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/
book.php?book=24&chap=8&page=chap8.htm
ยกเว้นการลงรายละเอียดในส่วนของวิกิ ที่มักจะไม่ค่อยระบุผู้เขียนและเป็นสารสนเทศที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นส่วนของผู้เขียนและวันที่เผยแพร่จึงไม่จําเป็นต้องระบุลงใน
รายการบรรณานุกรม แต่จะต้องระบุวันที่สืบค้นด้วย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2553, จากวิกิพีเดีย
http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10.5 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ
ได้แก่ สารสนเทศบนเว็บไซต์ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) รายงาน
ประจําปี (Annual Report) เอกสารประเภทไฟล์ PowerPoint (PowerPoint Slides) การแสดง
ความคิดเห็นบนบล็อก (Blog post) วิดีโอออนไลน์ (Online Video) หรือรูปแบบการบันทึกโปรแกรม
รายการวิ ทยุ ห รื อ ใกล้ เ คี ย งกั น ในรู ป แบบดิ จิ ทัล (Audio Podcast) การแสดงความคิ ด เห็ น บน
facebook (facebook post) การแสดงความคิดเห็นบน Twitter (Twitter post) การแสดงความ
คิดเห็นบนวิกิ (Wiki) เป็นต้น มีรูปแบบการเขียนรายการบรรณานุกรมเหมือนกับเอกสาร แต่ต้องระบุ
รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์นั้นด้วย เช่น
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน (ปี,เดือน วันที่)./ชื่อเนื้อหา. /[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์]. /URL หรือเว็บไซต์
/ / / / / / / /ของข้อมูล
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ตัวอย่าง
ชาญณรงค์ ราชบัวน้อย. ศัพท์บัญญัติการศึกษา. (เว็บบล็อก). สืบค้นจาก
http://www.sornor.org/
Whitney, C. LinkedIn for iPhone 3.5: communication made easier.
[web blog post]. Retrieved from http://blog.linkedin.com/
Nonja. (2010). In Facebook [Fan page]. Retrieved March 17, 2010, from
http://www.facebook.com/pages/Nonja/190010092116
11. การเขียนรายการอ้างอิงสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ
11.1 จุลสาร เอกสารอัดสําเนา แผ่นพับ หรือเอกสารไม่ตีพิมพ์อื่น ๆ
จุลสาร เอกสารอัดสําเนา แผ่นพับหรือเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่อื่น ๆ ใช้แบบ
แผนเดียวกับหนังสือ แต่ให้ใส่ประเภทของเอกสารไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ไว้ก่อนสถานที่
พิมพ์เช่น ใช้ คําว่า จุลสาร สํ าหรับเอกสารภาษาไทย และใช้คําว่า pamphlet สําหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ ใช้คําว่า แผ่นพับ สําหรับเอกสาร ภาษาไทย และใช้คําว่า brochure สําหรับ
เอกสารภาษาต่างประเทศ โดยเว้นวรรค 1 ระยะหน้าประเภทของเอกสาร
ธีระ อาชวเมธี. (2520). การเปรียบเทียบความเร็วในการเข้าใจจํานวน ซึ่งเขียนเป็น
ตัวเลขอารบิก ตัวเลขไทย และตัวอักษรไทย. [เอกสารอัดสําเนา].
กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Farquharson, A. (2002). Navin Rawanchaikul: Visual artist. [Pamphlet].
Thailand: The British Council.
11.2 งานที่ไม่ได้ตีพิมพ์
ก. เป็นงานที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ และไม่ได้นําเสนอให้สํานักพิมพ์ตีพิมพ์ ให้ระบุคําว่า
เอกสารไม่ตีพิมพ์ ในเอกสารภาษาไทย และระบุคําว่า Unpublished manuscript สําหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่เขียน)./ ชื่อเรื่อง./เอกสารไม่ตีพิมพ์.
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ตัวอย่าง
Ipock, E., & Street, S. (1999). Early childhood development: A new
perspective. Unpublished manuscript.
ข. งานที่ไม่ตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัย โดยระบุคําว่า เอกสารไม่ตีพิมพ์ ในเอกสาร
ภาษาไทย และระบุคําว่า Unpublished manuscript สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ และใน
กรณีที่มหาวิทยาลัยไม่เป็นที่รู้จัก จําเป็นระบุชื่อมหาวิทยาลัย หากสามารถใส่ชื่อเมือง หรือรัฐ ชื่อ
จังหวัด หรือชื่อประเทศต่อท้ายชื่อมหาวิทยาลัย โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรค 1 ระยะ
คั่นระหว่างชื่อมหาวิทยาลัยและส่วนขยายดังกล่าว
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่เขียน)./ชื่อเรื่อง./เอกสารไม่ตีพิมพ์,/ชื่อมหาวิทยาลัย,/ส่วนขยาย (ถ้ามี).
ตัวอย่าง
Ryff, C. D., Lee, Y. H., & Na, K. C. (1993). Through the lens of culture:
psychological well-being at mid life. Unpublished manuscript,
University of Wisconsin, Madison.
ค. สิ่งพิมพ์ที่อยู่ระหว่างการพิมพ์ (In press) รูปแบบการอ้างอิงใช้เหมือนกับบทความ
ในวารสาร แต่ไม่ต้องระบุปีที่ ฉบับที่หรือเลขหน้าจนกว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ และระบุคําว่า
อยู่ระหว่างการพิมพ์ ในเอกสารภาษาไทย และระบุคําว่า In press สําหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ
วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา. (อยู่ระหว่างการพิมพ์). ประสิทธิภาพของการสืบพันธุ์
ของโคนม. เชียงใหม่สัตวแพทยสาร.
ง. ข้อมูลดิบที่ได้จากการศึกษา ไม่มีชื่อของงาน ให้ตั้งหัวข้อขึ้นมาเอง และไม่ต้อง
พิมพ์เป็นตัวเอนหรือหนา เอกสารภาษาไทย ใช้คําว่า ข้อมูลดิบ ส่วนเอกสารภาษาต่างประเทศ ใช้คํา
ว่า Unpublished raw data
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รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่ศึกษาเสร็จ)./[หัวข้อที่ตั้งขึ้นเอง]./เอกสารไม่ตีพิมพ์,/ข้อมูลดิบ.
ตัวอย่าง
Deaux, M., & Wise, A. R. (1993). [Auditory response latencies in rat
auditory cortex]. Unpublished raw data.
จ. สิ่งพิมพ์ที่จํากัดการเผยแพร่ เป็นสิ่งพิมพ์ที่ได้มาจากแหล่งอื่น ๆ หรือมาจากการ
สืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้ใช้คําว่า ได้จาก สําหรับเอกสารภาษาไทย และใช้คําว่า Available
from สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ก่อนชื่อและที่อยู่ที่หาสิ่งพิมพ์มาได้ หรือใส่ URL แทนที่อยู่
หรือเพิ่มเติมจากที่อยู่ที่หาสิ่งพิมพ์ได้
Chambers, W. R. (Ed.). (2002). INAC Projects. (Available from the Isaawian
Nation Arts Council).
11.3 เอกสารสิทธิบัตร
รูปแบบ
ชื่อผู้จดสิทธิบัตร./(ปีที่จดลิขสิทธิ์, เดือน วัน)./ชื่อสิ่งประดิษฐ์./ประเทศที่จด
ตัวอย่าง
สาธิต เกษมสันต์, ม.ล. (2526, 4 กุมภาพันธ์). กรรมวิธีในการทําออบโซลูตอัลกอฮอล์.
สิทธิบัตรไทย เลขที่ 77.
11.4 เอกสารอันดับรอง
ในกรณีที่ต้องการอ้างเอกสารที่มีผู้กล่าวไว้แล้วในหนังสืออีกเล่มหนึ่ง โดยไม่ได้อ่าน
เอกสารต้นฉบับเดิม การอ้างเช่นนี้ถือว่ามิได้เป็นการอ้างถึงเอกสารนั้นโดยตรง การลงรายการอ้างอิง
หรือบรรณานุกรมให้ลงรายการของผู้แต่งอันดับรอง
กุหลาบ มัลลิกะมาส. (2525). ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ:
วัชรินทร์การพิมพ์.
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11.5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รูปแบบ
ชื่อสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม./(ปีที่ออกประกาศ)./ชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์
/ / / / / / / /อุตสาหกรรม./เลขที่ มอก.
ตัวอย่าง
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2548). เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี
โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก. มอก. 50-2548.
12. หลักเกณฑ์การพิมพ์รายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
หลักเกณฑ์ในการพิมพ์รายการอ้างอิงและบรรณานุกรม มีดังนี้
1. วิทยานิพนธ์ภาษาไทย ให้พิมพ์คําว่า “รายการอ้างอิง”หรือ“บรรณานุกรม” วิทยานิพนธ์
ภาษาอังกฤษใช้คําว่า “References” หรือ “Bibliography”กลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 20
จุด ตัวหนา จากนั้นเว้นระยะ 1 บรรทัดแล้วพิมพ์รายการสารสนเทศที่นํามาอ้างอิง
2. การพิมพ์รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมแต่ละรายการ ให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
โดยไม่ต้องตั้งการพิมพ์กั้นขวา หากรายการใดไม่จบใน 1 บรรทัดให้พิมพ์บรรทัดต่อ ๆ มา โดยย่อหน้า
0.8 นิ้ว หรือประมาณตัวอักษรตัวที่ 9 จนจบรายการนั้น ๆ แล้วจึงขึ้นรายการใหม่
3. รายการที่นํามาอ้างอิง ให้แยกตามประเภทดังนี้
3.1 หนังสือ
3.2 บทความในหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สารานุกรม
3.3 เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารการประชุม สัมมนา จุลสาร โสตทัศน์ เป็นต้น
3.4 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
4. ในกรณีที่รายการที่นํามาอ้างอิงก็อาจจะไม่ต้องแยกประเภทของเอกสารก็ได้
13. การเรียงลําดับรายการอ้างอิง
หลังจากที่เขียนรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมของเอกสารที่นํามาใช้อ้างอิงทั้งหมดแล้ว แต่
ละรายการที่ปรากฏจะต้องเรียงลําดับตามลําดับอักษรตัวแรกของรายการที่ปรากฏ (ก-ฮ, A-Z) หากมี
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ให้เรียงแยกกันโดยให้เรียงภาษาไทยมาก่อนเสมอ การเรียงลําดับของ
รายการอ้างอิง ทําได้ 2 ลักษณะคือ
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1. หากจํานวนรายการไม่มาก ให้เรียงรวมทุกรายการไว้ด้วยกันโดยเรียงตามลําดับอักษรของ
ผู้แต่ง
2. หากจํานวนรายการมีจํานวนมาก ควรเรียงรายการแยกตามประเภทของเอกสาร ทั้งนี้ในการ
เรียงแต่ละประเภทให้เรียงตามลําดับอักษรของผู้แต่งด้วยเช่นกัน
หลักการเรียงรายการตามลําดับอักษร
การเรียงรายการอ้างอิงให้เรียงเอกสารภาษาไทยก่อน จากนั้นจึงเรียงเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ โดยเรียงลําดับตามลําดับอักษรตัวแรกที่ปรากฏตามแบบของพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน หรือ Dictionary ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป โดยมีหลักการเรียง ดังนี้
1. ให้เรียงทีละตัวอักษรของคํานั้น เช่น
กรกนก โมราศิลป์
เสาวนีย์ บุญมั่น
Brown, J. A.
Browner, J. A.
2. คํานําหน้าชื่อ M’ Mc หรือ Mac ให้เรียงตามรูปที่ปรากฏ โดยไม่สนใจเครื่องหมาย
‘(apostrophe) เช่น
Mcarthur
Mcnell
M’ Cornell
3. ชื่อสกุลที่มีคํานําหน้านาม (article) หรือคําบุพบท (preposition) เช่น de, la, du, von
ฯลฯ ให้เรียงตามกฎของภาษานั้น หากรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชื่อสกุล ให้เรียงลําดับอักษรตามรูปที่
ปรากฏ
4. หากเรียงงานหลายงานที่มีชื่อผู้แต่งคนแรกเหมือนกัน โดยใช้หลักดังนี้
4.1 ให้เรียงรายการที่มีผู้แต่งคนเดียวมาก่อนรายการที่มีหลายคน
4.2 หากผู้แต่งคนแรกซ้ํากัน ให้เรียงตามชื่อผู้แต่งคนต่อมา
4.3 หากผู้แต่งเหมือนกันหมด ให้เรียงลําดับตามอักษรของชื่อเรื่อง
4.4 หากผู้แต่งเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้แต่งคนเดียวหรือหลายคน ให้เรียงตามปีพิมพ์
ต่อมา แต่หากปีพิมพ์ยังซ้ํากัน ให้เรียงตามลําดับอักษร a b c ที่กํากับปีพิมพ์นั้น
5. การเรียงรายการที่มีตัวเลข ซึ่งไม่ใช้ปีพิมพ์ ให้เรียงตามการออกเสียงตัวเลขนั้น เช่น
80 วันรอบโลก
100 ศัพท์น่ารู้
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6. หากชื่อผู้แต่งเหมือนกัน ให้เรียงตามอักษรของชื่อต้นและชื่อกลาง เช่น
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ชาญวิทย์ จารุสมบัติ
Maas, M.
Maas, S. A.
7. เอกสารผู้แต่งที่เป็นสถาบัน สมาคม หน่วยงาน ให้เรียงตามลําดับอักษรตัวแรกของชื่อ
สถาบันที่สะกดเต็ม โดยเรียงไปทีละลําดับตั้งแต่หน่วยงานใหญ่ถึงหน่วยงานย่อย
8. การเรียงงานที่ไม่มีผู้แต่ง ชื่อเรื่องจะนํามาเรียงไว้แทนชื่อผู้แต่ง ให้เรียงรายการอ้างอิงตาม
อักษรของชื่อเรื่อง
14. การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในรายการอ้างอิง
14.1 เครื่องหมายมหัพภาค ( . period) ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
- เมื่อเขียนย่อชื่อแรกหรือชื่อกลางของผู้แต่งชาวต่างประเทศ เช่น Kennedy, J. F.
- เมื่อใช้ชื่อย่อหรือคําย่อ เช่น Ed. หรือ Eds.
- ใช้เมื่อจบแต่ละส่วนของรายการอ้างอิง เช่น ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์
14.2 เครื่องหมายจุลภาค ( , comma) ใช้ในกรณีต่อไปนี้
- คั่นระหว่างชื่อสกุลกับชื่อต้น กรณีที่กลับชื่อสกุลของผู้แต่งชาวต่างประเทศ
- คั่นระหว่างชื่อและบรรดาศักดิ์ กรณีของผู้แต่งชาวไทย
- ใช้คั่นระหว่างชื่อผู้แต่งคนที่ 1 ถึงคนที่ 5 (กรณีมีผู้แต่ง 3-6 คน)
- ใช้คั่นระหว่างผู้แต่งและปีพิมพ์ (กรณีการอ้างอิงระบบนามปี)
14.3 เครื่องหมายอัฒภาค ( ; semi-colon) ใช้เมื่อข้อความส่วนนั้นได้ใช้เครื่องหมาย
จุลภาคไปแล้ว โดยเฉพาะกรณีอ้างอิงเรื่องเดียวกันหลาย ๆ คน เช่น Several researchers
(Greenberg, Domitrovich, & Bumbarger, 2000; Yawn et al., 2000) …
14.4 เครื่องหมายทวิภาค ( : colon) ใช้เพื่อคั่นระหว่างชื่อสถานที่พิมพ์ (ชื่อเมือง, ชื่อรัฐ)
และชื่อสํานักพิมพ์
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15. การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนสําหรับการอ้างอิง
สําหรับการพิมพ์เนื้อหาและการอ้างอิง จะเริ่มบรรทัดแรกของเอกสารแต่ละรายการโดยพิมพ์
ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายบรรทัดต่อไปให้ย่อหน้า 8 ช่วงตัวอักษร เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 9 หากอ้างงานเขียน
ของบุคคลซ้ําขีดเส้น 8 ช่วงตัวอักษรแทนนามบุคคล และ 4 ช่วงตัวอักษรแทนชื่อหน่วยงาน
การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอน มีดังนี้
1. การเว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษรหลังเครื่องหมายดังต่อไปนี้
เครื่องหมาย มหัพภาค [ . full stops]
เครื่องหมาย จุลภาค [ , comma]
เครื่องหมาย อัฒภาค [ ; semi-colon]
เครื่องหมาย ทวิภาค [ : colon]
เครื่องหมาย ปรัศนี [? question mark]
เครื่องหมายอัศเจรีย์ [! exclamation mark]
ยกเว้น เครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังคําย่อต่อไปนี้ ไม่ต้องเว้นระยะใด ๆ
หมายเลข DOI
ม.ป.ป. หมายถึง ไม่ปรากฏปีพิมพ์
ม.ป.ท. หมายถึง ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
n.p. หมายถึง no place
n.d. หมายถึง no place
2. เว้น 1 ช่วงตัวอักษรหน้าและหลังเครื่องหมายดังต่อไปนี้
เครื่องหมาย นขลิขิต [( ) right parenthesis]
เครื่องหมาย วงเล็บเหลี่ยม [[ ] ]
เครื่องหมาย อัญประกาศ [“ ” quotation marks]
เครื่องหมาย แอนด์ [& ampersand]
16. การใช้คําย่อในการเขียนรายการอ้างอิง
คําย่อที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยเฉพาะในการเขียนรายการอ้างอิงทั้งภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย มีดังต่อไปนี้
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ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
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