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หลักเกณฑ์การพิมพ์ส่วนประกอบของศิลปนิพนธ์ 
1. การใช้ตัวอักษร 
 ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New กับเนื้อหาทั้งหมดในเล่ม 
 
2. ปกนอก  (ตัวอย่างหน้า 78-80) 

2.1  ปกแข็งสีด า 
2.2  พิมพ์ข้อความตามตัวอย่าง 
2.3  พิมพ์ทองตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ขนาดสูง 2 นิ้ว  ตรงกึ่งกลางของปกห่าง

จากขอบบน 1.5 นิ้ว 
2.4  ตัวอักษรบนปกนอกให้พิมพ์ทอง 
2.5  เจาะ  เย็บ  ติดผ้าคิ้วและหุ้มสัน  
2.6  ขนาดตัวอักษร  ชื่อศิลปนิพนธ์ ใช้ขนาด 20 พอยท์  หนา  ส่วนอ่ืนๆ ใช้ขนาด 18 พอยท ์หนา  
2.7  ชื่อเร่ืองห่างจากขอบล่างของตรามหาวิทยาลัย 0.5 นิ้ว 
2.8  เนื้อหาของปกนอกประกอบด้วย ชื่อเร่ืองภาษาไทย โดยจัดพิมพ์ตามของแต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 

2.8.1  ภาควิชาทัศนศิลป์และภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี  ผู้ ศึกษา/ 
ผู้สร้างสรรค ์ โดยเรียงตามตัวอักษร 

2.8.2  ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ ผู้วิจัย โดยเรียงตามตัวอักษร และให้แบ่งรายชื่อเป็นซ้าย
และขวา  

2.8.3  สาขาวิชาใดที่มีชื่อหลักสูตรยาว  ให้ใส่ชื่อสาขาวิชาและภาควิชาคนละบรรทัด 
2.9  สันปกให้พิมพ์ชื่อศิลปนิพนธ์ภาษาไทย  ปีการศึกษา ตามด้วยเลขปีการศึกษา ขนาด Font 18 หนา 
 

3.  ปกใน (ตัวอย่างหน้า 81-83) 
 3.1  หน้าปกในจะมีข้อความ 3 ส่วน  คือ  ส่วนบนสุดของหน้าเป็นชื่อศิลปนิพนธ์ภาษาไทยและหน้า
ศิลปนิพนธ์ภาษาอังกฤษ  ส่วนกลางหน้าเป็นชื่อผู้ศึกษา/ผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ และส่วนล่างสุดเป็นรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตร  สาขาวิชา  ภาควิชา  คณะ  ชื่อมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา  และสงวนลิขสิทธ์ิ 
 3.2  ข้อความทั้ง 3 ส่วน ตามข้อ 2.1 ต้องจัดวางให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษโดยห่างจากขอบซ้าย 1.5 
นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว 
 3.3  ชื่อศิลปนิพนธ์  ให้วางห่างริมกระดาษด้านบนประมาณ 1.5 นิ้ว   
 3.4  ขนาดตัวอักษร  ใช้เหมือนปกนอก ยกเว้นตรามหาวิทยาลัยฯ และเพ่ิมสงวนลิขสิทธ์ิ 
 3.5  ข้อความของชื่อศิลปนิพนธ์  ถ้ามีความยาวมากกว่า 52 ตัวอักษร  ควรจัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยม

หน้าจ่ัวหัวกลับ  และต้องแบ่งข้อความในแต่ละบรรทัดให้ได้ใจความเหมาะสม  ทั้งด้วยเหตุผลและกระบวนการ
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คิดรวมทั้งให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  โดยให้ค านึงถึงความหมายและภาษาเป็นส าคัญ  ส่วนการจัดรูป

ข้อความเป็นส่วนรองลงมา 

 3.6  ผู้ศึกษา/ผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ (ถ้ามีชื่อยศให้พิมพ์ไว้ด้วย) จัดวางไว้กึ่งกลางหน้า ไม่ต้องมีค าน าหน้า

ว่า  นาย หรือนางสาว โดยเรียงตามล าดับตัวอักษร 

 3.7  ข้อความในส่วนล่างสุดให้จัดพิมพ์ข้อความแต่ละบรรทัดตามตัวอย่าง  ส าหรับชื่อหลักสูตรให้ระบุ

ให้ตรงกับหลักสูตรที่เรียน เหมือนข้อ 2.8 

 3.8 ปกในภาษาอังกฤษ สาขาวิชาและภาควิชาให้อยู่คนละบรรทัด  

 

4.  หน้าอนุมัติ (ตัวอย่างหน้า 85) 

 4.1  ข้อความเกี่ยวกับการอนุมัติศิลปนิพนธ์ จัดวางตามตัวอย่างหน้าอนุมัติ  

 4.2  ให้จัดพิมพ์ข้อความส่วนบนของหน้าอนุมัติตามตัวอย่าง  

 4.3  คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  อาจารย์ที่ปรึกษา  กรรมการ  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี)  คณบดี  โดยกรรมการทุกท่านให้ลงต าแหน่ง  ยศ  และฐานันดรศักดิ์ให้ครบ  

และลงนาม 

 4.4  ระยะห่างหัวกระดาษ  ท้ายกระดาษ  ระยะขอบกระดาษ  

 4.5  หากผู้ศึกษามีจ านวนมากกว่า 1 คน ให้พิมพ์เว้นวรรค  2  วรรค  และพิมพ์ชื่อผู้ศึกษาคนต่อไป

โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร 

 

5.  บทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ตัวอย่างหน้า 86-87) 

 5.1  ให้จัดพิมพ์ส่วนบนประกอบด้วยหัวข้อศิลปนิพนธ์  ชื่อผู้ศึกษา  ปริญญา  สาขาวิชา ปีการศึกษา  

ตามตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 5.2  ค าว่า“บทคัดย่อ” และ “Abstract” ให้พิมพ์ตามตัวอย่าง หน้า 4 และ 5 

 5.3  เนื้อหาของบทคัดย่อจะห่างจากค าว่า “บทคัดย่อ”1 ช่วงบรรทัดพิมพ์ และย่อหน้าเข้ามา 8 ช่วง

ตัวอักษร  พิมพ์ตัวที่ 9 

 5.4  ระบุค าส าคัญท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยจัดตัวอักษรชิดกั้นหน้า  

 5.5  บทคัดย่อ 150 - 300 ค า  และค าส าคัญไม่เกิน 5 ค า 

                 บทคัดย่อภาษาไทย ใส่พยัญชนะ ก มุมบนขวา  และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ใส่พยัญชนะ ข มุม

บนขวา   
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6.  หน้ากิตติกรรมประกาศ (ตัวอย่างหน้า 88) 
 6.1  มีค าว่า “กิตติกรรมประกาศ”  ไว้กลางหน้ากระดาษตอนบน  โดยใช้ตัวอักษรขนาด 18 พอยท์  
ตัวหนา   
 6.2  ข้อความในบรรทั ดแรกของกิตติกรรมประกาศให้เว้น 1  ช่วงบรรทัดพิมพ์   จากค าว่า  
กิตติกรรมประกาศใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยท์  และเนื้อหาย่อหน้าเข้ามา 8 ช่วงตัวอักษร 
 6.3  ความยาวของกิตติกรรมประกาศไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ 
 6.4  จบข้อความของกิตติกรรมประกาศแล้วให้พิมพ์  “ชื่อผู้ศึกษา” หรือใส่ค าว่าคณะผู้ศึกษา/
คณะผู้วิจัย/คณะผู้สร้างสรรค์  ในกรณีที่มีผู้ศึกษามากกว่า 1 คน ต่อลงมาอีก 1 บรรทัด ห่างจากบรรทัดสุดท้าย
ของข้อความ 2 บรรทัดพิมพ์ อักษรตัวสุดท้ายพิมพ์ให้ชิดขอบขวา 
 6.5  เนื้อหาของกิตติกรรมประกาศเป็นการขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่สนับสนุน  ช่วยเหลือให้งาน
ศิลปนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 *หมายเหต ุกิตติกรรมประกาศ ใส่พยัญชนะ ค มุมบนขวา   
 
7. สารบัญ (ตัวอย่างหน้า 90-91) 
 7.1  ในหน้าแรกของสารบัญให้พิมพ์ค าว่า “สารบัญ” อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ห่างจากริมกระดาษ
ด้านบน 1.5 นิ้วโดยใช้ตัวอักษรขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา   
 7.2  หัวข้อและเลขหน้าที่ปรากฏในสารบัญจะต้องตรงกับหัวข้อและเลขหน้าที่ปรากฏในตัวเล่มศิลป
นิพนธ์ เลขหน้าที่น ามาไว้ในสารบัญเป็นเลขหน้าแรกของบทหรือตอนนั้นๆโดยใช้ตัวอักษรขนาด16 พอยท์ หนา 
 7.3  ค าว่า “บทที”่ จะต้องวางชิดขอบซ้ายและห่างจากค าว่า “สารบัญ” 2 ช่วงบรรทัดพิมพ์ 
 7.4  ค าว่า “หน้า” เว้น 1 ช่วงบรรทัด  ให้พิมพ์ชิดขวา  
 7.5  ต าแหน่งของตัวเลขให้พิมพ์กึ่งกลาง 
 7.6  หัวข้อใหญ่ของแต่ละบทจะพิมพ์ย่อหน้าเข้าไปจากตัวอักษรแรกของ “ชื่อบท” 2 ช่วงตัวอักษร  
ส่วนหัวข้อรองให้ย่อเข้าไปอยู่ในต าแหน่งเดียวกับตัวอักษรแรกของหัวข้อใหญ่ เป็นล าดับเช่นเดียวกัน 
 7.7  หัวข้อใดที่ยาวเกิน 1 บรรทัด  ให้พิมพ์บรรทัดต่อมาโดยย่อหน้าเข้าไป  
 7.8  หัวข้อย่อย ๆ ไม่ควรน าลงสารบัญ 
 7.9  หากสารบัญมีความยาวเกิน 1 หน้าให้พิมพ์หน้าต่อไปโดยใส่ค าว่า “สารบัญต่อ”และยังคงมี  
“บทที”่ และ “หน้า” โดยเว้นระยะห่าง 2 ช่วงบรรทัดพิมพ์  
 7.10 ค าว่า “บรรณานุกรม” ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายเว้นระยะห่าง 1 ช่วงบรรทัดพิมพ์ 
 7.11 ถ้ามี “ภาคผนวก” ให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย ถ้าภาคผนวกแบ่งเป็นหลายเร่ือง ให้แยกเร่ืองเรียง
ตามล าดับโดยใช้ตัวอักษร ก ข ค ก ากับแต่ละเร่ือง 
 7.12  ประวัติผู้ศึกษา/ประวัติผู้วิจัย/ประวัติผู้สร้างสรรค์ ให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย 
 * หมายเหตุ :  สารบัญ ใส่พยัญชนะ ง มุมบนขวา (เรียงล าดับตัวอักษรตามจ านวนหน้าสารบัญ)   
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8.  สารบัญภาพ  สารบัญตาราง  (ตัวอย่างหน้า 92-94) 
 8.1  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิมพ์สารบัญภาพ  สารบัญตาราง  ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับสารบัญ  
โดยใช้ค าว่า  “สารบัญภาพ”“สารบัญตาราง”  แทน  “สารบัญ”  และค าว่า  “ตารางที่”“ภาพที่”แทน     
“บทที”่  ตามแต่กรณ ี
 * ถ้ามีสารบัญภาพหรือสารบัญตารางมากกว่า 1 หน้า ให้ใช้ค าว่า “(ต่อ)” เช่น สารบัญภาพ (ต่อ), 
สารบัญตาราง (ต่อ) 
 * หมายเหตุ :  สารบัญภาพและสารบัญตาราง  เรียงพยัญชนะต่อจากสารบัญ  มุมบนขวาตามล าดับ  
 
9.  เนื้อเรื่อง (ตัวอย่างหน้า 95-103) 
 9.1  เนื้อเร่ืองของศิลปนิพนธ์ควรแบ่งเป็นบทๆ  ซึ่งส่วนใหญ่แบ่งเป็น 5 บท  ดังนี้   
  9.1.1  บทที่ 1 บทน า 
  9.1.2  บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
  9.1.3  บทที่ 3 วิธีการศึกษา/วิจัย/สร้างสรรค ์
  9.1.4  บทที่ 4 ผลการศึกษา/วิจัย/สร้างสรรค ์
  9.1.5  บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา/วิจัย/สร้างสรรค ์
 9.2  หน้าแรกของแต่ละบทเร่ิมต้นด้วยค า “บทที่” และตามด้วยตัวเลขก ากับบทโดยวางไว้กึ่งกลางหน้า  
ห่างจากริมกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว 
 9.3  ชื่อบทพิมพ์เว้น 1 ช่วงระยะบรรทัด ไว้กึ่งกลางหน้าบทที่  
 9.4  หัวข้อหลัก  ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายมือและเว้นระยะ 2 ช่วงบรรทัดพิมพ์จากชื่อบทและย่อหน้า
แรกต่อจากหัวข้อหลัก 
 9.5  หัวข้อรองซึ่งเป็นข้อย่อยของหัวข้อหลัก ให้ย่อหน้าลึกเข้ามา 8 ตัวอักษร  และอยู่ห่างจากข้อความ
ของหัวข้อหลักข้างบน 2 ช่วงบรรทัดพิมพ์ 
 9.6  หัวข้อย่อยซึ่งเป็นข้อย่อยของหัวข้อรอง  ให้ย่อหน้าเข้ามาให้ตรงกับแนวข้อความของหัวข้อรอง  
และให้ช่องว่างห่างจากบรรทัดบน 1 บรรทัด 
 9.7  หัวข้อย่อยของหัวข้อย่อย ให้ย่อหน้าเข้ามาให้ตรงกับข้อความของหัวข้อย่อยข้างบน  และให้อยู่
ห่างจากข้อความบรรทัดบน 1 บรรทัด  (ถ้ามี) 
 9.8 การใช้ตาราง  ควรใส่ตารางหลังจากสรุป  อธิบายเนื้อหาเรียบร้อย  รูปแบบของการพิมพ์มีดังนี้ 
  9.8.1  ตารางจะอยู่ห่างจากข้อความข้างบนและข้างล่าง 2 ช่วงบรรทัดพิมพ์ 
  9.8.2  ชื่อตารางและหมายเหตุใต้ตาราง  ถือเป็นส่วนหนึ่งของตาราง 
  9.8.3  ก่อนถึงตัวตารางต้องมีชื่อตาราง  ข้อความของชื่อตารางเร่ิมด้วยค าว่า “ตารางที่” เว้น
วรรค 1 ช่วงตัวอักษร  ตามด้วย  หมายเลขล าดับตาราง  เว้น 1 ช่วงตัวอักษร  แล้วจึงเป็นชื่อตาราง 
  9.8.4  ข้อความของชื่อตารางให้ชิดขอบด้านซ้ายมือ  ถ้าชื่อตารางยาวกว่า 1 บรรทัดขึ้นไป  
บรรทัดถัดไปให้พิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตาราง  ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวหนา 
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  9.8.5  ขนาดเส้นของตารางในแนวนอน  เส้นแรก  และเส้นสุดท้ายก าหนดให้ใช้ขนาด 1 
พอยท์  ส่วนเส้นในตารางทั้งแนวตั้งและแนวนอนใช้ขนาด ¼ พอยท์ ไม่มีเส้นตั้งตรงขอบสุดซ้ายและขวา โดย
การพิมพ์ด้วยเคร่ือง Laser แต่ในกรณีที่พิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์ Dot Matrix หรือ Ink Jet หรือเคร่ืองพิมพ์ชนิด
อ่ืนๆให้เพ่ิมขนาดเส้นได้บ้างตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความสวยงาม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 
  9.8.6  ชื่อรายการในแต่ละช่องตารางให้อยู่กึ่งกลางระหว่างช่อง ถ้าชื่อรายการในแต่ละช่องมี
ความยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม ่และย่อหน้าเข้ามา 2 ตัวอักษร หรือจัดให้อยู่กึ่งกลางของช่อง 
  9.8.7  ตัวเลขในตารางที่เป็นแนวตั้งควรพิมพ์ให้ได้ระดับเสมอกันโดยตลอดโดยถือตัวเลขหลัง
ขวาสุดเป็นแนว  หากเป็นตัวเลขท่ีมีจุดทศนิยมให้ยึดจุดเป็นแนวตรงกัน ถ้ามีเคร่ืองหมายอ่ืนใดอยู่ระหว่างเลข 2 
จ านวน  ต้องจัดให้เคร่ืองหมายตรงกัน 
  9.8.8  ชื่อตารางและชื่อรายการในแต่ละช่องไม่ควรใช้ค าย่อ 
  9.8.9  ตารางที่ไม่จบในหน้าเดียวไม่ต้องขีดเส้นปิดตารางโดยในหน้าต่อไปให้พิมพ์ค าว่า
“ตารางที่” และหมายเลขก ากับตารางพร้อมกับมีค าว่า“ต่อ” ไว้ในวงเล็บ ค าว่า“ตารางที่” ให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย
ข้างหน้า  เมื่อขึ้นหน้าใหม่ให้ใส่หัวตารางเช่นเดียวกับในหน้าแรกของตารางนั้น  
 9.9 การใช้ภาพประกอบ 
  9.9.1  ภาพประกอบ  คือภาพที่ใช้ประกอบการอธิบายเนื้อเร่ืองหลายประเภท เช่น  ภาพถ่าย 
ภาพเขียน ภาพลายเส้น แผนที่ แผนภูมิ  ไดอะแกรม และกราฟ ฯลฯ 
  9.9.2  ชื่อภาพประกอบให้วางไว้ใต้ภาพตรงกลางของภาพโดยมีค าว่า “ภาพที่” ตามด้วย
หมายเลขล าดับที่ของภาพ  ในกรณีที่อ้างอิงที่มาของภาพให้ใช้ค าว่า “ที่มา” แล้วตามด้วยเคร่ืองหมายทวิภาค  
( : )  อยู่ตรงกลาง  เรียงล าดับต่อจากภาพโดยเว้นห่างกัน 1 ช่วงบรรทัดพิมพ์  หากชื่อภาพยาวเกิน 1 บรรทัด
ให้ขึ้นบรรทัดใหม่  และพิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพ 
  9.9.3  เลขล าดับที่ของภาพประกอบให้ใช้ตัวเลขคนละชุดกับเลขล าดับที่ของตาราง 
  9.9.4  ระบบรูปภาพหรือตารางควรใช้ระบบตัวเลข  เช่น  ภาพหรือตารางใน  บทที่ 1 จะขึ้น
ด้วยภาพที่ 1.1  1.2  บทที่ 2 ก็จะเป็น  ภาพที่ 2.1  2.2 เป็นต้น ส าหรับตารางก็ใช้ระบบเดียวกัน คือ บทที่ 1  
ก็จะขึ้นต้นด้วย  ตารางที่ 1.1  1.2  ฯลฯ  จ านวนภาพและตารางจะนับแยกจากกัน  ส าหรับค าอธิบายภาพจะ
วางไว้ใต้ภาพ  แต่ถ้าเป็นตารางจะอยู่ข้างบนตาราง  ถ้าหากภาพและตารางคัดลอกมาจากเอกสารอื่ นจะต้อง
อ้างอิงที่มาด้วย 
 *หมายเหตุ : ระยะห่างระหว่างเนื้อหาห่าง 1.15 นิ้ว  
           *หมายเหตุ : เลขหน้าในเนื้อเร่ืองให้ใส่ไว้ที่มุมบนขวาของกระดาษ 
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10. หลกัเกณฑ์การเขยีนรายการอา้งองิและบรรณานกุรม 

  รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญและมีประโยชน์มาก เพราะเป็น แหล่งข้อมูล

ที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นคว้าและติดตามสารสนเทศต่าง ๆ ที่อ้างในวิทยานิพนธ์ได้ รวมทั้งแสดงถึงคุณค่าของ

งานเขียนและสร้างความน่าเชื่อถือในงานเขียนชิ้นนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น ดังนั้น งานเขียนที่ดี จึงควรมีการอ้างอิงใน

เนื้อหาพร้อมกับรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมตรงกันเสมอ เรียกว่า “รายการอ้างอิง” หรือ “บรรณานุกรม” 

โดยใช้ค าว่า “รายการอ้างอิง” หรือ “References” เมื่อ รายการที่มีแต่ละรายการนั้นจะต้องมีการอ้างอิงใน

เนื้อหาทุกรายการ และใช้ค าว่า “บรรณานุกรม หรือ “Bibliography” เมื่อรายการที่มีนั้นไม่จ าเป็นต้องปรากฏ

หรือมีการอ้างอิงในเนื้อหาเสมอไป แต่ อาจเป็นการแสดงรายการเอกสารที่ผู้เขียนได้รวบรวมและใช้อ่าน

ประกอบเท่านั้น 

  ดังนั้น เพ่ือให้รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมสอดคล้องกับการเขียนอ้างอิงในส่วนเนื้อหา  
ของวิทยานิพนธ์ จึงได้น าเสนอหลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม ดังนี้ 

ระบบนามป ี

  จะกล่าวถึงการอ้างอิงในส่วนของเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ ประเภท  

1) หนังสือทั่วไป  

2) หนังสือพิมพ์เนื่องในโอกาสพิเศษ  

3) หนังสือแปล  

4) หนังสือในกรณีต่าง ๆ  

5) บทความในหนังสือ  

6) บทความในวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์และสารานุกรม  

7) วิทยานิพนธ์  

8) รายงานการประชุม  

9) สื่อโสตทัศน์และสื่ออ่ืนๆ  

10) สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  

11) สิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน ๆ  

12) หลักเกณฑ์การพิมพ์รายการอ้างอิงและบรรณานุกรม  

13) การเรียงล าดับรายการอ้างอิง  

14) การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนในรายการอ้างอิง  
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15) การพิมพ์เคร่ืองหมายวรรคตอนส าหรับการอ้างอิง  

16) การใช้ค าย่อในการเขียนรายการอ้างอิง 

 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

  10.1. การเขยีนรายการอา้งองิส าหรบัหนงัสือทัว่ไป 

    รูปแบบรายการอ้างอิงที่น าเสนอนี้ จะใช้รูปแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ APA Style 

ฉบับพิมพ์คร้ังที่ 6 ซึ่งเป็นฉบับพิมพ์ล่าสุด และเป็นวิธีการที่นิยมอย่างแพร่หลาย รวมทั้งได้มีการ พิจารณาถึง

ความทันสมัยของเร่ืองที่อ้างอิงเป็นส าคัญ อีกทั้งยังเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับการอ้างอิง ในเนื้อหาด้วย หาก

รูปแบบการอ้างอิงสิ่งพิมพ์ประเภทใดไม่ได้กล่าวถึงในบทนี้ ให้ใช้รูปแบบรายการ อ้างอิงส าหรับหนังสือทั่วไป

เป็นแนวทางในการอ้างอิงได้โดยอนุโลม 

  รปูแบบ 

 

 

  ตวัอยา่ง 

   Gibaldi, J. (1988). The MILA handbook for writers of research paper 

    (3rd ed). New York, NY: Modern Language Association of America. 

   Sodsi Thaithong and Geoffrey, B. (1982). Malaria parasites. Bangkok, 

    Thailand: Chulalongkorn University. 

 

  ข้อสังเกต บรรทัดที่สองเป็นต้นไปของรายการอ้างอิงแต่ละรายการจะต้องย่อหน้าเข้า ไป 1.6 

เซนติเมตร 

   ข้อมูลของรายการอ้างอิงมีหลายส่วน ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง (Author's Name) ชื่อเร่ือง (Title of 

Publication) คร้ังที่พิมพ์ (Edition) สถานที่พิมพ์ (Place) ส านักพิมพ์ (Publisher) และปีที่พิมพ์ (Date of 

Publication) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแบบแผนของการเขียนมากขึ้น จึงควรท าความเข้าใจใน หลักเกณฑ์ของ

การเขียนในแต่ละส่วน ดังนี้ 

 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเร่ือง/คร้ังที่พิมพ์ (พิมพ์คร้ังที่ 2 เป็นต้นไป)./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

 



 
 

8 

 

คูม่อืหลกัเกณฑก์ารพมิพส์ว่นประกอบของรายงาน/ศลิปนพินธ์  ระดบัปรญิญาตรี 

    10.1.1 ชือ่ผู้แตง่ 

     หลักเกณฑ์ในการลงรายการชื่อผู้แต่ง มีดังนี้ 

     ก. ผู้แต่ง 1 คน หากเป็นชาวไทยให้ใส่ชื่อและนามสกุลโดยไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ ไม่
ว่าเอกสารจะเป็นภาษาไทยหรือต่างประเทศ ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ ให้น าไปใส่ท้ายชื่อ โดยใช้
เคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างชื่อกับราชทินนามและฐานันดรศักดิ์ ส่วนสมณศักดิ์ให้คงรูป ตามเดิม เช่น 

     เปรมปรี ณ สงขลา. (2548). ภยัคุกคามและสูตรผา่ทางตนั เพื่อชาวสวนยคุโลกไร้ 

     พรมแดน. กรุงเทพฯ : บริษัท โบนัส พรีเพรส จ ากัด.  

    ธร ธ ารงนาวาสวัสดิ์. (2548). ใตท้ะเลมีความรกั ภาคสาม: หลงัคลืน่อนัดามนั. 

     กรงุเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์. 

 

    ในกรณีที่เป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อสกุล ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นโดย เว้น 1 
ระยะ และอักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) ทั้งนี้การกลับชื่อสกุลให้ใช้ตามความนิยมของคนในชาตินั้น โดยใช้
เคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างชื่อสกุลและอักษรย่อชื่อต้น อักษรย่อชื่อกลาง และกรณีที่ผู้ แต่งมีค าต่อท้าย
เช่น Jr. และ III หรือค าอ่ืน ๆ ก็ให้ใส่ค าดังกล่าวต่อท้ายอักษรย่อชื่อต้นหรืออักษรย่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) โดยคั่น
ด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) เช่น 

   Herren, R. V. (1994). The science of animal agriculture. Albany, Ny: 

     Delmar Publisher. 

 

    ข. กรณีหนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มีบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม และต้องการ 
อ้างถึงหนังสือทั้งเล่ม ให้ใส่ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวมแทนผู้แต่ ง โดยงานที่เป็นภาษาไทยให้ใช้ค า ว่า 
“บรรณาธิการ” หรือ “ผู้รวบรวม” หากเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค าย่อ “Ed.” ส าหรับ บรรณาธิการ 1 คน 
หรือ “Eds.” ส าหรับบรรณาธิการมากกว่า 1 คน และค าย่อ “Comp.” ส าหรับผู้  รวบรวม 1 คน หรือ 
“Comps.” ส าหรับผู้รวบรวมมากกว่า 1 คน ใส่ไว้หลังชื่อผู้แต่งในเคร่ืองหมาย วงเล็บ ( ) เช่น 

    จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ (บรรณาธิการ)  

    Forves, S. M. (Ed.)  

    สอ้อน แสนสุภา (ผู้รวบรวม)  

    Stock, G., & Campbell, J. (Eds.) 
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    ค. กรณีมีผู้แต่ง 2 คน ให้ใส่ชื่อทั้งสองคนตามล าดับที่ปรากฏ เชื่อมด้วยค าว่า “และ” 
ระหว่างคนที่ 1 และคนที่ 2 โดยเว้น 1 ระยะก่อนและหลัง เช่น 

 

   นิพนธ์ วิสารทานนท์ และจักรพงษ์ เจิมศิริ. (2541). โรคผลไม้. กรุงเทพฯ : ส านักวิจัย 
    และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6. 

   หากเป็นหนังสือที่มีผู้แต่งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ลงรายการตามความนิยมของ ชาตินั้นๆ เช่น 

   Thaithong, S., & Geoffrey. B. (1992). Malaria parasites. Bangkok, Thailand:  
    Chulalongkorn University. 

 
   หากเป็นภาษาอังกฤษ ให้เชื่อมด้วยเคร่ืองหมาย “&” โดยใช้ชื่อสกุลมาก่อน ตามด้วย อักษร
ย่อชื่อต้นและอักษรย่อชื่อกลาง โดยเว้น 1 ระยะก่อนและหลัง เช่น 

   Nathalie, D.-C., & Larry, M. (2011). Immigrants, English, and the workplace: 

    Evaluating employer demand for language education in manufacturing 

    Companies. Journal of Workplace Learning, 23(3), 209-223. 

 

    ง. กรณีผู้แต่งมีตั้งแต่ 3-7 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งทุกคน โดยใช้เคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่น 
ผู้แต่งแต่ละคน และใช้ค าว่า“และ” ก่อนชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย ในกรณีที่เป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศให้ใส่ ชื่อผู้แต่ง
ทุกคน โดยใช้เคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างผู้แต่งแต่ละคน และใช้เคร่ืองหมาย “&” ก่อน ชื่อผู้แต่งคน
สุดท้าย โดยเว้น 1 ระยะ เช่น 

    หิรัญ หิรัญประดิษฐ์, สุขวัฒน์ จันทรปรณิก และ เสริมสุข สลักเพชร. (2540). 

     เทคโนโลยกีารผลติทุเรยีน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  

    พิภพ ปราบณรงค์, เดชา นันทพิชัย, สุธีระ ทองขาว, เจนจิรา แก้วรัตน์, 

     ธีระพันธ์ จุฬากาญจน์ และ ชัยยะ ฉัตรเวชศิริกุล. (2546). รายงานฉบบั  
     สมบรูณโ์ครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อการท้องถิ่นและ  
     พัฒนาจังหวดันครศรธีรรมราช กระบี ่ชุมพรและระนอง. นครศรีธรรมราช:  
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

    Toplis, J., Dulewicz, V.1., & Fletcher, C. (1991). Psychological testing: 

     A manager's guide (2nd ed). London, England: Institute of  
     Personnel Management. 
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     Gazda, F. 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 หากเป็นเอกสารภาษาไทยให้ใส่ชื่อและนามสกุลของผู้ 
แต่งทุกคน หากเป็นเอกสารต่างประเทศให้ใส่เฉพาะชื่อสกุลของผู้แต่งทุกคน คั่นด้วยเคร่ืองหมาย จุลภาค (,) 
ระหว่างผู้แต่งแต่ละคน และใช้เคร่ืองหมาย “...” (จุด 3 จุด) คั่นระหว่างผู้แต่งคนที่ 6 และ ผู้แต่งคนสุดท้าย 
เช่น 

     นพรัตน์ เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห์, พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์, ชยุตม์ สุขทิพย์, ปรีชา 

      วทิยพนัธุ,์ จรีศักดิ ์แสงศิร,ิ... ดารนิ รุง่กลิน่. (2552). ระบบสารสนเทศทัง้  
      ภมูิศาสตรล์ุ่มน้ าปากพนงั: การจดัการพืน้ทีป่า่ต้นน้ าในลุม่น้ าปากพนังเพื่อ  

      รักษาสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ. นครศรธีรรมราช: มหาวิทยาลยั  
     วลยัลกัษณ.์ 

     Watson, S., Gunasekara, G., Gedye, M., van Roy, Y., Ross, M., Longdin, L., 

      ... Brown, L. (2003). Law of business organizations (4th ed.). 

      Auckland, New Zealand: Palatine Press. 

 

     ฉ. กรณีผู้แต่งใช้นามแฝง หากทราบนามจริงให้วงเล็บนามจริงไว้ แต่หากไม่ทราบให้ 
ระบุ (นามแฝง) ตามท่ีปรากฏ เช่น 

      ลักษณะวดี (วิมล เจียมเจริญ)  

      กิ่งฉัตร (นามแฝง)  

   Idris 

 

     ช. กรณีผู้แต่งเป็นสถาบัน ให้ลงชื่อสถาบันนั้น ๆ ตามที่ปรากฏ โดยไม่ต้องกลับชื่อ 
หน่วยงานใด ๆ ทั้งสิ้น และเว้นวรรคจากชื่อหน่วยใหญ่ไปหาชื่อหน่วยงานย่อย เช่น 

      มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา  

      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณะ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
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     ซ. หากไม่ปรากฏผู้แต่ง ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ ให้ใส่ชื่อเร่ืองหรือชื่อหนังสือ 
แทนรายการผู้แต่ง เช่น 

      ชีวประวัติ พระหล้า เขมปตโต 

 

   10.1.2 ปทีี่พิมพ ์

     ก. ให้ระบุเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องระบุค า พ.ศ. หรือ ค.ศ. ไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บ ( ) 
เสมอ เช่น 

    Baxter, C. (1997). Race equality in health education. Philadelphia,  

     PA: Balliere Tindall. 

 
     ข. หากกรณีไม่มีปีพิมพ์ แต่มีปีลิขสิทธ์ิ (copyright) ให้ใส่ปีลิขสิทธ์ิแทน โดยไม่ต้อง 
ใส่ตัวอักษร C ก ากับ เช่น 2009 เป็นต้น 

 

     ค. หากหน้าปกในไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ จ าเป็นต้องหาปีที่พิมพ์จากส่วนอ่ืน ๆ แทน เช่น 
ค าน า หรือด้านหลังปกหลัง ให้ระบุไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บเหลี่ยม ] แทน เช่น [2479], 

 

     ง. หากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ใส่ ม.ป.ป. หมายถึง ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ส าหรับงานที่เป็น 

ภาษาไทย และใส่ n.d. หมายถึง no date ส าหรับงานที่เป็นภาษาต่างประเทศแทน โดยใส่ไว้ใน เคร่ืองหมาย

วงเล็บเหลี่ยม [ ] เช่น [ม.ป.ป.] หรือ [n.d.] 

 

     จ. หากเป็นการอ้างอิงบทความจากนิตยสาร จดหมายข่าวหรือหนังสือพิมพ์ ทั้งใน 

รูปแบบฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ต้องระบุปี เดือน และวันของบทความ โดยใช้เคร่ืองหมาย จุลภาค (,) คั่น 

ส าหรับรูปแบบของการระบุให้เป็นไปตามธรรมเนียมนิยมของภาษานั้น เช่น 

     ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร. (8 พฤศจิกายน 2540), “อนาคตจีน-อเมริกา” 

      เดลินวิส,์ 6. 

     Suthon Sukprisit. (1997), October 25). “Big fun in little China.” 

      Bangkok Post, 1. 
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     ฉ. หากเป็นเอกสารหรือโปสเตอร์จากการประชุมหรือการสัมมนา ให้ใส่ปีและเดือน 

ของการจัดประชุมหรือสัมมนา โดยใช้เคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่น ส าหรับรูปแบบของการระบุให้ เป็นไปตาม

ธรรมเนียมนิยมของภาษานั้นเช่นกัน 

 

     ช . หากเป็นการเขียน (posting) ลงในบล็อก (blogs) กระดานข่าว (message 

boards) รายชื่อในอิเล็กทรอนิกส์เมล์ เป็นต้น ให้ใช้ปีตามด้วยเดือนและวันที่ โดยใช้เคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่น 

ส าหรับรูปแบบของการระบุให้เป็นไปตามธรรมเนียมนิยมของภาษานั้นเช่นกัน 

 

     ซ. งานที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เผยแพร่ ให้ใช้ค าว่า (ก าลังจัดพิมพ์) ส าหรับที่เป็น 

ภาษาไทย และใช้ค าว่า (in press) ส าหรับงานภาษาต่างประเทศ 

     ข้อสังเกต ให้ปิดท้ายส่วนสถานที่พิมพ์ด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาพ (.) เสมอ 

 

10.1.3 ชือ่หนังสอืหรอืชื่อเรื่อง 

    ก. ชื่อเร่ืองหรือชื่อหนังสือ ให้เขียนตามที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ โดยให้พิมพ์ 

ตัวหนา เช่น 

    เทียนฉาย กีระนันท์. (2542). การวเิคราะหต์ลาดแรงงาน: แนวคิดเชงิทฤษฎ.ี 

     กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 

    ข. ชื่อเร่ืองที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้พิมพ์อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (capital letter) 

เฉพาะค าแรกของชื่อเร่ือง ชื่อเร่ืองรอง (หากมีมักปรากฏอยู่หลังเคร่ืองหมายทวิภาค (.) และชื่อเฉพาะและหาก

ภายในมีชื่อเร่ืองที่มีค าย่อ ให้พิมพ์ตามท่ีปรากฏในเอกสารต้นฉบับ 

 

    ค. หากมีชื่อรอง (sub-title) ซึ่งมักจะเป็นค าอธิบายชื่อเร่ือง ให้ใส่ตามหลังชื่อเร่ือง

หลัก คั่นด้วยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) แต่หากมีภาษาต่างประเทศก ากับ ให้ใส่เฉพาะชื่อภาษาไทย เช่น 

    ปรีชา จ าปารัตน์ และ ไพศาล ชัยมงคล. (2520). การบริหารพัสดุ: ทฤษฎีและปฏิบัติ. 

     กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.  
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    Banta, G. R. (1982). Asia cropping systems research: Microeconomic  

     evaluation Procedures. Ottawa, Canada: International  

     Development Research Center. 

 

    ง. หากชื่อเร่ืองมีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้ใส่เฉพาะภาษาไทย เช่น 
หนังสือชื่อ “เร่ืองราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย (Essay on Thailand)” ให้ระบุดังนี้ 

      ธนพล จากใจดี. (2537). เรือ่งราวต่างๆ เกีย่วกบัประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 

       ธนพลวิทยาการ. 

 

    จ. ส าหรับชื่อเร่ืองที่เป็นงานภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หากต้องการใส่ชื่อ 
ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใส่ไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บเหลี่ยม [  ] ต่อจากชื่อเร่ืองภาษานั้น ๆ โดยใช้ ตัวอักษร
ปกติ เช่น 

Bahaya laten komunisme di Indonesia [Dynamics of Indonesian history] 

 

    ฉ. ส าหรับชื่อหนังสือที่เขียนเป็นภาษาไทยแต่ชื่อเร่ืองเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ถอด
ค า เป็นภาษาไทยก่อนแล้วจึงใส่ชื่อภาษาต่างประเทศไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บ [  ]  โดยใช้หลักของการทับ ศัพท์ 
เช่น โน้ตบุ๊ค (Note Book) เป็นต้น 

 

    ช. ข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกสาร เช่น คร้ังที่พิมพ์ เล่มที่ของหนังสือ ล าดับที่ของรายงาน 
เป็นต้น ให้ใส่ไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บ ( ) ต่อจากชื่อเร่ืองโดยไม่ต้องมีเคร่ืองหมายใดๆ คั่น และไม่ใช้ ตัวอักษร
หนากับข้อมูลส่วนนี้ 

     กลยทุธ์การจดัการนวตักรรมทางธรุกจิ (พิมพ์คร้ังที่ 3). 

Encyclopedia of psychology (Vol. 1, pp. 319-327). 

     Advanced topics in global information management (Vol. 5, 26) 

 

   10.1.4 ครัง้ที่พิมพ ์

   ให้ใส่คร้ังที่พิมพ์ตั้งแต่คร้ังที่สองเป็นต้นไปหรือเป็นการจัดพิมพ์ใหม่ที่มีการแก้ไข ให้ ระบุ

ข้อความก ากับไว้ตามหลังชื่อเร่ือง โดยใส่ไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บ (  ) และเว้น 1 ระยะจากชื่อเร่ือง ไม่ว่าชื่อเร่ือง
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จะอยู่ในต าแหน่งใด หากเป็นภาษาต่างประเทศให้ระบุล าดับที่ของการนับตัวเลขด้วย เช่น พิมพ์คร้ังที่สอง  

(2nd ed.) ฉบับปรับปรุง (Rev. ed.) เช่น 

     เรื่องราวเกีย่วกบัประเทศไทย (พิมพ์คร้ังที่ 2).  

Harry Potter (5th ed.). 

   ข้อสังเกต หากใส่คร้ังที่ พิมพ์หลังชื่อเร่ือง จะเว้นระยะ 1 ระยะก่อนคร้ังที่ พิมพ์ แต่จะ  

ใส่เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) หลังคร้ังที่พิมพ์เท่านั้น และไม่ใช้ตัวอักษรเอนหรือหนากับข้อมูลนี้ 

 

   10.1.5 สถานที่พิมพ ์

    ก. ให้ลงชื่อเมืองและรัฐซึ่งเป็นที่ตั้งของส านักพิมพ์ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน  

โดย หากเป็นส านักพิมพ์ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ใส่ชื่อเมืองและตามด้วยชื่อประเทศเป็นชื่อเต็ม  

เสมอ ยกเว้นชื่อเมืองหรือรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ใส่ชื่อรัฐและตามด้วย อักษรย่อชื่อเมือง 2 ตัวที่ได้

ก าหนดไว้ คั่นด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) และเว้น 1 ระยะหลังเคร่ืองหมาย 

     New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates 

     London, England: Academic 

     Auckland, New Zealand: Calico Publishing 

 

    หมายเหตุ หากเป็นเอกสารภาษาไทยและส านักพิมพ์อยู่ในประเทศไทย ให้ใช้ชื่อ 

จังหวัดหรือเมืองเท่านั้น ไม่ต้องระบุชื่อประเทศ เช่น 

     กรุงเทพฯ : มติชน  

     นครศรีธรรมราช: ดีชัย 

 

    ข. หากไม่ปรากฏชื่อเมืองให้ใส่ ม .ป.ท. หมายถึง ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ส าหรับ 

เอกสารที่เป็นภาษาไทย และ n.p. (no place) ส าหรับเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ โดยใส่ใน เคร่ืองหมาย

วงเล็บเหลี่ยม [  ] เช่น [ม.ป.ท.] หรือ [n.p.] 

    ข้อสังเกต ให้ปิดท้ายส่วนสถานที่พิมพ์ด้วยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) เสมอ โดยไม่ต้อง เว้นระยะ 
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   10.1.6 ส านักพมิพห์รือผูจ้ดัพมิพ์ 

    ก. ให้ระบุชื่อส านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน เช่น  

     เออาร์บิซิเนสเพลส  

John Wiley & Sons 

 

  ข. หากมีหลายส านักพิมพ์ ให้ใส่ชื่อส านักพิมพ์แรกหรือชื่อส านักพิมพ์ที่พิมพ์ด้วย 
อักษรตัวเข้มหรือตัวใหญ่เป็นพิเศษ 

 

     ค. หากไม่ปรากฏชื่อส านักพิมพ์ทั้งในหน้าปกใน หลังหน้าปกใน ให้ใส่ชื่อโรงพิมพ์แทน เช่น 

      โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว เป็นต้น 

 

     ง. หากเป็นสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยหน่วยงานของรัฐ ให้ใส่ชื่อสถาบันเป็นส านักพิมพ์ได้ เช่น 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกเว้นในกรณีที่เป็นหน่วยงานเดียวกันกับที่ปรากฏในชื่อ  ผู้แต่ง ให้เขียน
ด้วยค าย่อ เช่น 

      กรมการศาสนา. (2542). วัดธรรมกาย. กรงุเทพฯ : กรมฯ. 

 

     จ . ส่ วนค าประกอบทั้ งหลาย เช่น  ส านั ก พิม พ์  บ ริษั ท  ห้ าง หุ้นส่ วนจ ากั ด 
Incorporation, Limited, Ltd. ให้ตัดออก เช่น 

      ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด ใช้ค าว่า ไทยวัฒนาพานิช หรือ  

      Longman Group Ltd. ใช้ค าว่า Longman Group เป็นต้น 

 

     ฉ. ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อส านักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ ให้ระบุค าว่า ม .ป.พ. หมายถึง ไม่ 
ปรากฏส านักพิมพ์ ส าหรับเอกสารที่เป็นภาษาไทย และใช้ค าว่า n.p, หมายถึง no publisher ส าหรับ เอกสาร
ที่เป็นภาษาต่างประเทศ โดยระบุไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บเหลี่ยม เช่น [ม.ป.พ.] หรือ [n.p.] ถ้า ไม่ปรากฏ
ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ลงว่า ม.ป.พ. หรือ n.p. 

     ข้อสังเกต ให้ปิดท้ายส่วนสถานที่พิมพ์ด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) เสมอ 
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  10.2. การเขยีนรายการอา้งองิหนังสือพิมพ์เนื่องในโอกาสพเิศษ 

    หนังสือจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่นหนังสือใช้ในงานศพ งาน ทอดกฐิน 
งานครบรอบวันสถาปนา หนังสือประเภทนี้ให้อ้างอิงเหมือนหนังสือทั่วไป แต่เพ่ิม รายละเอียดของหนังสือไว้ใน
วงเล็บต่อท้ายจากปีท่ีพิมพ์รายการสุดท้าย 

    รปูแบบ 

 

    ตวัอยา่ง  

    จ้อย นันทิวัชรินทร์, ม.ล. (2541). จ้อถงึจ้อย. กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.J. (พิมพ์ในงาน 

     พระราชทานทานเพลิงศพ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ม.ล. จอ้ย นนัทวิชัรนิทร์ 

     ธันวาคม 2541).  

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ครบรอบ 15 ปมีหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 

     (จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

สุโขทัยธรรมาธิราช). 

 

  10.3. การเขยีนรายการอา้งองิส าหรบัหนงัสือแปล 

    หนังสือที่แปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ให้ลงรายการเหมือนหนังสือ แต่รายการ ผู้
แต่งให้ใส่ชื่อผู้เขียนภาษาเดิม และให้ใส่ชื่อผู้แปลด้านหลังรายการชื่อเร่ืองเดิม หากไม่ทราบชื่อเร่ือง เดิม ให้ใส่
ต่อจากชื่อเร่ืองภาษาไทย 

    รปูแบบ 

 

 

   

    ตวัอยา่ง  

   เบอร์เนทท์, แฟรนซิล เอช. (2530). ลอร์ดน้อยฟอนเติล้รอย. แปลจาก Litle Lord 

    Fountleroy. แปลโดย เนื่องน้อย ศรัทธา (บุญเนื่อง บุญยเนตร)  

    (พิมพ์คร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ: การพิมพ์สตรีสาร. 

 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. (รายละเอียดเพ่ิมเติมของหนังสือ) 

 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./แปลจาก ชื่อเรื่องเดมิ (ถ้าม)ี./แปลโดย ชื่อผู้แปล).  

//////////สถานที่พิมพ์:/ ส านักพิมพ์. 
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   สตีเวนสัน, วิลเลี่ยม. (2536). นายอนิทรผ์ูป้ดิทองหลงัพระ. แปลจาก A Man Called 

    Intrepid. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ. 

    กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.  

   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 ชื่อเร่ืองเดิม ให้ระบุชื่อผู้แปล ตามด้วยค าว่าผู้แปลในเคร่ืองหมาย วงเล็บ (  ) เช่น 

   นิดา (ผู้แปล). (2529). ครั้งหนึง่....ยังจ าได้ (พิมพ์คร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ : ธนบรรณ. 
 

  10.4. การเขยีนรายการอา้งองิในหนงัสือกรณีตา่งๆ 

    10.4.1 กรณหีนังสอืทีผู่แ้ตง่มฐีานนัดรศักดิ/์บรรดาศกัดิ์  

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต). (2541). ธรรมะกบัการท างาน (พิมพ์คร้ังที ่5). 

    กรงุเทพฯ : โรงพิมพส์หธรรมกิ. 

   วิจิตรวาทการ, หลวง. (2541). ทางสูใ้นชวีติ. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊ค.  

   อากาศด าเกิง รพีพัฒน์, ม.จ. (2541). ละครแหง่ชวีติ กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า  

   Parrott, Sir Cecil. (1977). The Serpent and the Nightingale. London, England: 

     Faber and Faber. 

 

    10.4.2 กรณหีนังสอืทีผู่แ้ตง่ใชน้ามแฝง 

   ชมจันทร์ (นามแฝง). (2541). อรุณในราตรี. กรุงเทพฯ : คมบาง. 

   Rowling, J. K. (1999). Harry Potter and the Chamber of Secrets. 

    NY: Arthur A. Levine Books. 
 

    10.4.3 กรณหีนังสอืทีผู่แ้ตง่เปน็บรรณาธิการ  

   พิทยา ว่องกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควฒันธรรมทาส. กรุงเทพฯ : 

    โครงการวิถีทรรศน์ 
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   Stock, G, & 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. 

 

    10.4.4 กรณีหนังสือที่ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล  

   ส านักงานสถิติแห่งชาติ กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ. (2541). สมุดรายงานสถิติ 

    ภาคตะวนัออก พ.ศ. 2541. กรุงเทพฯ: กองฯ.  

   Office of the National Culture Commision (ONCC). (1990). Essay on Cultural 

    Thailand. Bangkok: ONCC. 

    10.4.5 กรณีหนังสือที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง  

   แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544. (2542). กรุงเทพฯ : ส านักงาน 

    คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 

   Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Spring-field, 

    MA: Merriam-Webster. 

 

  10.5. การเขยีนรายการอา้งองิบทความในหนงัสือ 

   กรณีที่ต้องการอ้างอิงบางส่วนของหนังสือ หรือบทความที่เขียนไว้ในหนังสือประเภท หนังสือ
รวมบทความ เอกสารประกอบการสัมมนา หรือหนังสือที่แบ่งออกเป็นบทๆ โดยที่มีเนื้อหา ไม่ต่อเนื่อง สามารถ
เขียนรายการอ้างอิงได้ตามรูปแบบ ดังนี้ 

   รปูแบบ 

 

 
   

   ตวัอยา่ง  

   แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม. (2539) หน่วยที่ 8 แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ 

    ทางการบัญชี. ใน เอกสารการสอนชดุวชิาการรายงานทางการเงินและ  
    ระบบสารสนเทศทางการบญัชี. (น. 343-376) นนทบุรี: สาขาวิชา 

    วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ)./ชื่อหนังสอื/(คร้ังที่พิมพ์), 
////////เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
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   เสาวนีย์ จ าเดิมเผด็จศึก. (2534), การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก, ใน 

    สมศักดิ์ โล่เลขา, ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนาชัย และ มนตรี ตู้จินดา (บรรณาธิการ), 

    อิมมโูนวทิยาทางคลนิิกและโรคภูมแิพ้ (น. 99-103). กรุงเทพฯ: วิทยาลัย  

    กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย. 

   Baker, F. M. & Light, O. B. (1993). Psychiatric care of Ethnic elders. In A. C. 

    Gaw (Ed.). Culture, Ethnicity, and Mental illness. (pp. 517-552), 

    Washington, DC: American Psychiatric Press. 

   Roy, A. (1995). Psychiatric emergencies. In H. I. Kaplan and B. J. Stock (Eds.), 

    Comprehensive Textbook of Psychiatry (6th ed., pp. 739-1749).  

Baltimore, MD: William & Wilkins. 

   Sloan, W. (1978). Services. In Myra Nadler (Ed.), How to Start an Audiovisual 

    Collection. (pp. 58-66). Metuchen, NJ: Scarecrow Press. 

 

    ข้อสังเกต การระบุหน้าให้ระบุค าว่า “น” หรือ “p.” หรือ “pp” ก่อนระบุเลขหน้าเสมอ 

 

  10.6. การเขยีนรายการอา้งองิบทความจากวารสาร นติยสาร หนังสอืพิมพ ์และสารานุกรม 

    กรณีบทความปกติตีพิมพ์ในวารสาร ให้ลงรายการตามรายละเอียด ดังนี้  

    ก. ชื่อผู้เขียนบทความ และชื่อวารสาร ให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับชื่อผู้แต่งหนังสือ 

    ข. การลงปีพิมพ์ของวารสาร ให้ใส่ปีพิมพ์ของวารสาร ในกรณีที่มีเดือน หรือวันที่และเดือน 
หากเป็นบทความภาษาไทย ให้ลงชื่อเดือนตามด้วยปีพิมพ์ หรือวันที่ เดือน และปีที่พิมพ์ใน เคร่ืองหมายวงเล็บ 
( ) เช่น 

     (มกราคม-มีนาคม 2554) หรือ 

     (1 กุมภาพันธ์ 2554) 

    หากเป็นบทความภาษาต่างประเทศ ให้ลงชื่อเดือนต่อจากปีพิมพ์ คั่นด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค 
(,) หากมีวันที่ด้วยให้ลงชื่อเดือน ตามด้วยวันที่ โดยเว้น 1 ระยะ เช่น 

  (2010, Winter) 

  (2010, January 15) 
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   ค. การลงปีที่หรือเล่มที่ของวารสาร ให้ใส่เฉพาะหมายเลขปีที่หรือเล่มที่ (Volume) ของ 
วารสาร และใช้ตัวอักษรตัวหนาเช่นเดียวกับชื่อวารสาร เช่น 

     Health psychology, 24. 

 

    ง. หากไม่มีปีที่หรือเล่มที่ให้ใส่หมายเลขฉบับที่ (NumberIssue) แทน โดยให้ใส่ เคร่ืองหมาย
วงเล็บ (  ) ต่อจากปีท่ีหรือเล่มที่โดยไม่ต้องเว้นระยะ และใช้ตัวอักษรธรรมดา 

    จ. ถ้าไม่มีทั้งปีที่หรือเล่มที่ และฉบับที่ ไม่ต้องลงรายการ 

    ฉ. การลงเลขหน้า ให้ใส่เฉพาะหมายเลขหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของบทความ คั่นด้วย 
เคร่ืองหมายยติภังค์ (-) โดยไม่ต้องระบุอักษรย่อค าว่า “น.” ส าหรับบทความภาษาไทย และค าว่า “p.” 

หรือ “pp.” ส าหรับบทความภาษาต่างประเทศ หากกรณีที่เลขหน้าไม่ต่อเนื่องกัน ให้ใส่เลขหน้า ทั้งหมด โดยใช้
เคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่น แต่ละหน้า 

 

    ช. หากเอกสารเป็นแฟ้มเอกสาร ประเภท PDF ให้ใส่เลขหน้าที่ปรากฏด้วย 

    รปูแบบ 

 

 

 

  ตวัอยา่ง  

  10.6.1 กรณบีทความที่มผีูแ้ตง่ 1 คน  

   กุลธิดา ท้วมสุข. (2538). แหล่งสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต. มนษุยศาสตร์และ 

     สงัคมศาสตร,์ 13(2), 1-13.  

วิชาญ เตชิตธีระ. (2540). เอกภาพกับชีวิต. วารสารวทิยาศาสตรล์าดกระบัง, 7(3), 12-15.  

Jayasankaran, S. (1997). Smoke in your eyes. Review, 14(8), 20-22 

    Roy, A. (1982). Suicide in chronic schizophrenia. British Journal of Pshchiatry, 

     141, 171-177. 

 

 

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่ (ฉบับที่)./เลขหน้าที่ปรากฏ. 
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   10.6.2 กรณบีทความที่มผีูแ้ตง่ 2 คน  

    จักรกฤษณ์ นรมิตผดุงการ และ ทวี สวนมาลี. (2519), ความสามารถในด้านการเงินของ 

     เทศบาล กรณีของเทศบาลนครกรุงเทพเปลี่ยนแปลงเป็นกรุงเทพมหานคร. 

     วารสารพฒันบรหิารศาสตร์, 16 (เมษายน 2519), 231-254.  

    Hamed, G. R. & W. Preechatiwong. (2003). Peel strength of uncrosslinked 

     Styrenebutadiene rubber adhered to polyester film. The Journal of 

     Adhesion, 79, 327-348. 

   10.6.3 กรณบีทความที่มผีูแ้ตง่ 3-7 คน  

    รังสี อดุลยานุภาพ, มงคล เตชะก าพู และชัยณรงค์ โลหชิต. (2541). การกระตุ้นรังไข่ 

     ในลูกโคด้วยฮอร์โมน เอฟ เอส เอท ซ้ าหลายคร้ัง, เวชชสารสตัวแพทย์, 28 

     59-56. 

    Baldwin, C. M., Bevan, C., & Beshalske, a. (2000). At-risk minority populations 

     In a church-based clinic: Communicating basic needs. Journal of 

     Multicultural Nursing & Health, 6(2), 26-28. 

    Yawn. B. F., algatt-Bergstrom, P. J., Yawn, R. A., Wollan, P., Greco, M., 

     Bleason, M., & Leona Markson. (2000). An in-school CD-ROM 

     Asthma education program. Journal of School Health, 70, 153-157. 

 

   10.6.4 กรณบีทความที่มผีูแ้ตง่ 8 คนขึน้ไป 

    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), 777-783. 
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   10.6.5 กรณบีทความในวารสารมเีลขหนา้ต่อเนื่องกนัไปจนจบป ี(Volume) 

   เช่น วารสารทางด้านการแพทย์ ให้ลงรายการเฉพาะปีที่หรือเล่มที่ (Volume) ไม่ต้องลง 

รายการ เดือน หรือฉบับที่อีก เช่น 

    Halpern, S. D., Ubel, P. A., & Caplan, A. L. (2002). Solid-organ transplantation 

     In HIV-invected patients. New England Journal of Medicine, 347, 

     284-287. 

 

   10.6.6 กรณบีทความจากนติยสาร  

   รปูแบบ 

 

   

   ตวัอยา่ง 

    ส้มโอมือ. (2545 มีนาคม), อาหารบ ารุงสมอง, Update, 20(210), 37-40. 

    The British design awards 2009. (2010, October). ELLE Decoration, 206, 

     107-111. 

 

   10.6.7 กรณบีทความจากหนงัสือพมิพ ์ 

   รปูแบบ 

 

 

   ก. ชื่อผู้เขียนบทความและหนังสือพิมพ์ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับชื่อผู้แต่งหนังสือ 

   ข. การลงปีที่หรือเล่มที่ของวารสาร ให้ใส่เฉพาะหมายเลขปีที่หรือเล่มที่ (volume) ของ 
วารสาร และใช้ตัวอักษรหนาเช่นกับชื่อวารสาร 

   ค. หากไม่มีปีที่หรือเล่มที่ให้ใส่หมายเลขฉบับที่ (no.) แทน โดยให้ใส่ในเคร่ืองหมายวงเล็บ (  ) 
ต่อจากปีท่ีหรือเล่มที่โดยไม่ต้องเว้นระยะ และใช้ตัวอักษรธรรมดา 

   ง. ถ้าไม่มีทั้งปีท่ีหรือเล่มที่ และฉบับที่ ไม่ต้องอักษรธรรมดา 

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี, เดือนที่พิมพ์)./ ชื่อบทความ./ชื่อนติยสาร,/ปีที ่(ฉบับที)่./เลขหน้าที่ปรากฏ. 

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี, เดือนที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชือ่หนงัสือพมิพ์,/ปทีี ่(ฉบบัที)่./เลขหนา้ทีป่รากฏ. 
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   จ. การลงเลขหน้า ให้ใส่เฉพาะหมายเลขหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของบทความ คั่นด้วย 
เคร่ืองหมายยัติภังค์ (-) โดยจะต้องระบุอักษรย่อค าว่า “น.” หรือ “p.” หรือ “pp.” ก่อนระบุเลขหน้า เสมอ 
หากกรณีท่ีเลขหน้าไม่ต่อเนื่องกันให้ใส่เลขหน้าทั้งหมด โดยใช้เคร่ืองหมายจุลภาคคั่น (,) แต่ละหน้า 

   ตวัอยา่ง 

ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริกา. เดลนิวิส,์ น. 6.  
Greenbert, G. (2001, August 13). As good as there really such a thing as brain 

     death. Yorker, pp. 36-41. 

    Sukprisit, S. (1997, October 25). Big fun in little China. Bangkok Post, p. 1. 

 

   10.6.8 กรณบีทความจากสารานุกรม 

    ก่องแก้ว วีระประจักษ์. (2539). ลายสือไทย. สารานุกรมสุโขทัยศึกษา. 2, น. 182-183.  

    สัญญชัย สุวังบุตร. (2537), ค่ายกักกันแรงงาน, สารานกุรมประวตัิศาสตรส์ากล. 2, 

     น. 112-114. 

    Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (vol. 26, 

     pp. 501-508). Chicago, Il: Encyclopedia Britannica. 

 

10.7. การเขยีนรายการอา้งองิวิทยานิพนธ ์

7.1 กรณวีทิยานพินธ์ทัว่ไป 

    ได้แก่ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต หลักเกณฑ์การลง
รายการ ในส่วนของชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงชื่อผู้แต่งหนังสือ ในกรณีที่เป็น 
เอกสารภาษาไทย โดยต้องระบุค าว่า วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ส าหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และค าว่า วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  ส าหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ส่วนกรณีที่ เป็น เอกสาร
ภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค าว่า Master's Thesis หรือ M.S. Thesis ส าหรับวิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญาโท และ
ค าว่า Ph.D. Thesis หรือ Ph.D. Dissertation ส าหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ตามด้วยชื่อประเทศ โดย
ใช้เคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่นหลังชื่อวิทยานิพนธ์ และตามด้วยชื่อ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น 
และให้พิมพ์อยู่ภายในเคร่ืองหมายวงเล็บ (  ) 

   รปูแบบ 

 ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
////////หรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา). 
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   ตวัอยา่ง  

   ช่อเพ็ญ นวลขาว. (2548). ความสมัพนัธร์ะหวา่งการเปลี่ยนแปลงระบบนเิวศกับแบบ 

    แผนการผลิตและวฒันธรรมการบรโิภคอาหาร ศกึษากรณชีมุชนขนาบนาก  

    จงัหวัดนครศรธีรรมราช. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์). 

 

   เกียรติก าจร กุศล. (2543). รปูแบบความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิสาเหตุขององค์ประกอบ 

    ที่มีอทิธิพลต่อภาวะความเปน็ผูน้ าของคณบด ีสถาบันอุดมศกึษาของรฐั  

    ในสงักัดทบวงมหาวิทยาลยั. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ 

    มหาวิทยาลัย).  

   Dewstow, R. A. (2006). Using the Internet to Enhance Teaching at the 

    University of Waikato. (Master's thesis, The University of Waikato, 

    Hamilton, New Zealand). 

 

    10.7.2 กรณบีทคัดย่อวทิยานพินธจ์ากหนงัสือประเภทดรรชนแีละสาระสงัเขป (Dissertation) 

   รปูแบบ 

 

 

 

   

   ตวัอยา่ง 

   Olsen, G. W. (1985). Campus child care within the public supported 

    post-secondary educational institutions in the state of Wisconsin 

    (dare care). (Doctoral Dissertation, University of Wisconsin-Madison, 

    1985). Dissertation Abstract International, 47/03, 783. 

ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์ของเอกสารหรือวารสาร)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(ระดับปริญญา,  

///////เชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา,/ปีพิมพ์วิทยานิพนธ์)./ ชื่อวารสาร,/ปีที่, 

////////เลขหน้า. 
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  10.8. การเขยีนรายการอา้งองิจากรายงานการประชุม 

    รายงานการประชุมทางวิชาการ เป็นเอกสารที่รวบรวมผลงานหลายๆ เร่ืองจากผู้เสนอ ผลงาน

หลายๆ คน จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม การประชุมเหล่านั้นอาจจัดเป็นคร้ังคราวหรือจัดเป็นประจ า มี การระบุ

รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   ก. ชื่อผู้เขียน ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงชื่อผู้แต่งหนังสือ  

   ข. ปีพิมพ์ให้ระบุปีจัดพิมพ์รายงาน ไม่ใช้ปีของการประชุม 

   ค. ชื่อการประชุมให้เขียนเต็ม หากเป็นภาษาต่างประเทศ อักษรตัวแรกของชื่อการประชุม ให้

ใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด ยกเว้นค าน าหน้านาม ค าบุพบทและค าสันธาน ทั้งนี้ให้ระบุคร้ังที่ของการ ประชุมและวัน

เดือนปีที่จัดการประชุมต่อจากชื่อประชุมให้ชัดเจน 

   ง. เดือน ปีที่จัดประชุม หากเป็นเอกสารภาษาไทยให้ลง เดือน ปีที่จัดประชุม เอกสาร 

ภาษาต่างประเทศ ให้ลง ปี, เดือนที่จัดประชุม เว้นวรรค 1 ระยะหลังเคร่ืองหมายจุลภาค (,) 

   จ. การลงชื่อผู้จัดประชุม ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงชื่อรวบรวมชื่อบรรณาธิการหนังสือ โดย

ให้ใส่หน้าที่ของผู้จัดประชุมในวงเล็บต่อจากชื่อผู้จัดประชุม 

   ฉ. ในส่วนของส านักพิมพ์หากไม่ปรากฏ ให้ระบุหน่วยงานที่จัดการประชุมคร้ังนั้น พร้อม ด้วย

สถานที่จัดประชุม 

 

   10.8.1 บทความในเอกสารประกอบการประชุม/สมัมนาทีพ่ิมพเ์ผยแพร่ 

    มีรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงจะคล้ายคลึงกับบทความในหนังสือ 

   รปูแบบ 

 

 

 

   ตวัอยา่ง  

   สุชน ตั้งทวีวิพัฒนา และ บุญล้อม ชีวิอิสระกุล. (2533), การใช้เมล็ดทานตะวันเป็น 

    แหล่งโปรตีนและพลังงานในอาหารสัตว์ปีก. ใน รายงานการประชมุทาง    

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์) ชื่อบทความ./ใน ชื่อเอกสาร/ชื่อรายงานการประชมุ/สัมมนา  

////////(เลขหน้าที่ปรากฏ)./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิมพ์. 
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    วชิาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที ่28 (สาขาสตัวศาสตร์และ ประมง)  

    (น. 47-59) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

   Muller, A. L., & Ryan, R. M. (2001). The mind's outer eye. In Alaska Symposium 

    On Perspectives. Vol. 43: Perspectives on Perspective (pp. 237-288). 

    Fairbanks, AK: University of Alaska Press. 

 

10.8.2 บทความในเอกสาร ประกอบการประชุมวชิาการทีจ่ดัพมิพ์อยา่งสม่ าเสมอ 

    ใช้รูปแบบเดียวกับการลงรายการบทความในวารสาร 

    หากกรณี เป็นบทคัดย่อ ให้เว้นวรรค 1 ระยะ และใส่ค าว่า [บทคัดย่อ] ส าหรับ
เอกสาร ภาษาไทย และใส่ค าว่า [Abstract] ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศต่อจากชื่อบทความ และตามด้วย 
เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) และหากเป็นเอกสารที่น าเสนอในที่ประชุมซึ่งสามารถสืบค้นบทคัดย่อได้ จากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ให้ใช้ข้อความ สืบค้นบทคัดย่อจาก................ ส าหรับเอกสารภาษาไทย และ ให้ใช้ข้อความ 
Abstract retrieved from............... ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 

 

   10.8.3 เอกสารประกอบการประชมุซึง่ไม่ไดจ้ดัพิมพ์เผยแพร ่และไม่ไดน้ าเสนอในการประชมุ 

    การลงรายการชื่อผู้เขียน ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการลงชื่อบทความในหนังสือ ส่วน 
การลงเดือน ปีที่จัดประชุม ให้ลง ปี, เดือนที่จัดประชุม โดยเว้น 1 ระยะหลังเคร่ืองหมายจุลภาค (,) 

   รปูแบบ 

 

 

 

   ตวัอยา่ง 

   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 Behaioral Medicine, 

    Uppsala, Sweden. 

ชื่อผู้เขียน./(ปี, เดือนที่จัดการประชุม)./ ชื่อรายงาน/เอกสาร ในชื่อผู้จัดประชุม/(เลขหน้า)  

////////หวัข้อการประชมุ./รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม,/สถานที่จัดประชุม. 
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   10.8.4 เอกสารทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุ และไม่ตพีิมพ์ 

รปูแบบ 

 

 

 

   ตวัอยา่ง  

   มนตรี อิสระไกรศรี. (2554 กรกฎาคม), การศึกษาชนดิของวสัดหุ่อผลที่มตี่อ 

    การเจริญเตบิโตคณุภาพและการเขา้ท าลายโดยโรคแมลงของสม้โอ  

    พันธุท์องดีและทบัทมิสยาม. เอกสารน าเสนอในการประชุมวิชาการ  

    พืชสวนแห่งชาติ โดยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัย 

    เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน. กรุงเทพมหานคร.  

   Crespo, C. J. (1998, March). Update on national data on asthma. Paper 

    Presented at the Meeting of the National Asthma Education 

    and Prevention Program, Leesburg, VA. 

 

   10.8.5 โปสเตอร์ทีจ่ดัในการประชมุ 

   รปูแบบ 

 

 

 

   ตวัอยา่ง  

   วาสนา จงไกรจักร. (2553, ตุลาคม). ความเหมือนทีแ่ตกต่างของปดุคางคก, การน า 

    เสนอโปสเตอร์ในงานประชุมประจ าปี โครงการพัฒนาองค์ความรู้และ  

    ศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT),  

    อุบลราชธานี. 

ชื่อผู้เขียน./(ปี, เดือนที่จัดการประชุม)./ชื่อรายงาน/เอกสาร./เอกสารน าเสนอในการประชุม 

///////รายละเอียดเกี่ยวกับการจัด./สถานที่จัดประชุม. 

 

ชื่อเจ้าของผลงาน./(ปี, เดือน)./ชื่องาน./การน าเสนอโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ,  

////////สถานที่จัดประชุม. 
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   Binh, N. X., McCue, G., & O'Brien, K. (1999, October). English Language and 

    Development at Vihn University, Nghe An Province. Poster session 

    Presented at the Fourth International Conference on Language and 

    Development, Hanoi, Vietnam. 

 
   10.8.6 รายงานการวจิยั 

   รปูแบบ 

 

 

   

 

ตวัอยา่ง  

   ณรงค์ บุญสวยขวัญ, สมใจ พิมล, ไพโรจน์ นวลนุ่ม, นุสนธ์ สงเอียด, รัชฎา คชแสงสันต์ 

    และ ขจรยุทธ อัจจิกุล. (2547). การจดัการเครือขา่ยการท่องเทีย่วเชงินิเวศ  

    จงัหวัดนครศรธีรรมราช (รายงานการวจิยั). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัย  

    วลัยลักษณ์. 

 

10.9. การเขยีนรายการอา้งองิสื่อโสตทัศนแ์ละสื่ออืน่ ๆ 

   สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวัสดุที่ไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง

อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณค่าทางการศึกษา สื่อประเภทนี้ในบางคร้ังก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องน ามาใช้ จึง จ าเป็นต้อง

อ้างอิงเพ่ือประกอบการน าเสนอเนื้อหาด้วย โดยมีรูปแบบการลงประเภทของสื่อที่น ามา อ้างอิง เช่น แผนที่ 

(Map) ส ไลด์  (Slide) ภาพยนต ร์ (Motion Picture) รายการโท รทั ศน์  (Television Broadcast) วัสดุ

บันทึกเสียง (Sound Recording) วีดิทัศน์ (Video Recording) เป็นต้น 

   รปูแบบ 

 

 

ชื่อผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่องานวจิยั (ประเภทของงานวิจัย เช่นรายงานการวิจัย  
////////สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

 

ชื่อผู้จัดท า (หน้าที่)./(ปีที่ผลิต)./ชื่อเรื่อง./[ลักษณะของสื่อ]./สถานที่ผลิต:/หน่วยงานที่เผยแพร่ 
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   ตวัอยา่ง  

   10.9.1 วดีิทศัน ์

     สารคดสี่องโลก ปลาโลมา. (2542). [วีดิทัศน์, กรุงเทพฯ: มีเดียออฟมีเดีย. 

     ส านักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ. (2544). พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานที่ขับเคลื่อน 

      เอกภพ. (วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ : ส านักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ. 

  อยุธยา: สมเด็จพระนารายณ์มหาราช. (2520). Hospital Preparedness for Bioterrorism 

      [videocassette]. Secaucus NJ: Network for Continuing Medical 

      Education. 

 
    10.9.2 แผนที ่ 

     กรมอุทกศาสตร์ ราชนาวีไทย. (2530). ประเทศไทย: อา่วไทย-ฝัง่ตะวนัออก: 

      เกาะชา้งถงึเกาะยอ, [แผนที]่ กรุงเทพฯ: กรมอุทกศาสตร์ ราชนาวีไทย. 

     Africa. (1972). [Map]. Chicago, IL: Denoer Geppert. 

     National Geographic Society (U.S.). (2002). Antarctuca, a New Age of 

      Exploration. [Map]. Washington, DC: The Society. 

 

    10.9.3 ไมโครฟลิ์ม  

     อยา่เปดิประตตู้อนรับเชือ้เอดส์. (2536). [สไลด]์. กรุงเทพฯ: โครงการป้องกัน 

      โรคเอดส์แห่งชาติ. 

     Mitchell, D. H. (1974). Mushrooms. [Microform). Denver, CO: Poisinde. 

 

    10.9.4 แผนที ่ 

     ชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ. ก ากับแสดง). (2550). ต านานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช. 

      [ภาพยนตร์], กรุงเทพฯ: บริษัท พร้อมมิตร โปรดักชั่น จ ากัด: สหมงคลฟิล์ม. 
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    10.9.5 รายการวิทย-ุโทรทศัน ์ 

     ธงชัย ประสงค์สันติ, เท่ง เถิดเทิง และ ท้อด ทองดี. (ผู้ด าเนินรายการ). 

      (27 ธันวาคม 2552). คุณพระชว่ย [รายการโทรทัศน์]. กรุงเทพฯ :  

      สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์. 
 

    10.9.6 ซีดรีอม  

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2544). การท่องเทีย่วเชิงนเิวศ. [ซีดีรอม]. กรุงเทพฯ 

      การท่องเที่ยวฯ. 

     eGuide Regional online directory. (2545). [CD-ROM]. Bangkok: eGuide 

  (Thailand). 

     Key Mega ClipArt 15,000. [I.d.] [CD-ROM]. [n.p.]: Softkey. 

    10.9.7 แฟ้มข้อมลู 

     Canal System, (1988). [Computer File]. Edwardsville, KS: Medissim. 

 
    10.9.8 สาระสงัเขปจากฐานขอ้มลูซีดรีอม  

     Kantipong P. & 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. (ZM239-0035.) 

 

  10.10. การเขยีนรายการอา้งอิงสารสนเทศอิเลก็ทรอนกิส์ 

    สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์นั้นนับวันจะมีมากขึ้นโดยล าดับ โดยมีเว็บไซต์เป็นแหล่ง สารสนเทศ
ที่มีผู้ใช้มากที่สุด สิ่งส าคัญของการอ้างอิงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ คื อ ผู้เขียนจะต้องชี้ให้ ผู้อ่านเข้าถึง
สารสนเทศที่อ้างให้มากที่สุด โดยอ้างให้เจาะจงลงไปในตัวเอกสารที่ใช้อ้ างอิงมากกว่า การอ้างอิงโฮมเพจที่
เข้าถึงได้ ต่อจากนั้นจึงจะบอกแหล่งหรือที่อยู่ของสารสนเทศนั้น ๆ โดยมี หลักเกณฑ์ที่เพ่ิมเติมในแต่ละส่วน 
แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

    10.10.1 กลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ (Online Periodical)  

    10.10.2 กลุ่มเอกสารที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Nonperiodical Document on Internet)  

    10.10.3 วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยและรายงานทางวิชาการ 
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    10.10.4 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดการลงรายการดังนี้ 

 

   ชื่อผูแ้ตง่ 

    ให้ระบุชื่อผู้เขียนบทความในกรณีที่เป็นกลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ แต่หากไม่มีให้
ระบุ ผู้ รับผิดชอบหลักหรือบรรณาธิการในการสร้างแฟ้มข้อมูล เว็บไซต์ เว็บเพจ โดยใช้วิธีการเขียนตาม 
หลักเกณฑ์ของการเขียนชื่อผู้แต่งของหนังสือ 

   ชื่อเรื่อง 

    ให้ระบุชื่อเร่ืองตามที่ปรากฏ สามารถใช้ชื่อแฟ้มข้อมูล ชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อ 
เว็บไซต์หรือชื่อเว็บเพจก็ได้ โดยระบุในลักษณะเดียวกับชื่อเร่ืองของหนังสือ 

   แหล่งข้อมลูทีเ่ขา้ถึงได้ 

    ให้ระบุแหล่งที่เข้าถึงต่อท้ายค าว่า เข้าถึงจาก ส าหรับภาษาไทย หรือ Retrieved 
from ส าหรับภาษาต่างประเทศ แหล่งที่เข้าถึงได้ให้ระบุรายละเอียดที่เข้าแหล่งที่สืบได้อย่างเจาะจงที่สุด เช่น 
ชื่อฐานข้อมูล หากเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ระบุวิธีการที่ใช้ค้นหาสารสนเทศได้ เช่น Telnet หรือ FTP 
หรือ WWW ตามด้วยหมายเลข URL ที่เข้าถึงได้ โดยระบุรายละเอียดตั้งแต่ Site/ Path และ File ที่สามารถ
เข้าถึงได้ ทั้งนี ้

 
    1. การพิมพ์ URL หากต้องแยกบรรทัดใหม่ให้ขึ้นบรรทัดใหม่หลังเคร่ืองหมายทับ (  ) 
หรือ ก่อนเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) และไม่ให้มีเคร่ืองหมายยติภังค์ (-) ส าหรับการพิมพ์ที่ต้องแยกรายการ URL 

    2. ไม่ต้องใส่เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) หลัง URL หรือเว็บไซต์ 

    3. ข้อมูล URL หรือเว็บไซต์ที่น ามาอ้างอิงควรเป็นข้อมูลวิชาการ และอยู่ใน URL หรือ 
เว็บไซต์ที่ถาวร หากไม่สามารถค้นกลับไปดูข้อมูลที่น ามาอ้างอิงได้เนื่องจากไม่มี URL หรือเว็บไซต์ ดังกล่าวและ 
ไม่มีข้อมูลฉบับพิมพ์ที่จะน ามาอ้างอิงเป็นหลักฐานได้ อาจจะต้องดึงข้อมูลส่วนนี้ออกจาก งานนั้น ๆ 

    4. ให้ใส่ URL หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่น ามาอ้างอิงโดยตรง 
 

    หมายเลข DOI 

    หมายเลข DOI หรือ Digital Object Identifier เป็นชื่อหรือรหัสมาตรฐานของ
ทรัพยากร สารสนเทศในรูปดิจิทัล ก าหนดขึ้นเพ่ือระบุชื่อ ต าแหน่งหรือจัดเก็บ (URL) ของทรัพยากรสารสนเทศ 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่และให้บริการบนอินเทอร์เน็ต เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บทความ อิเล็กทรอนิกส์ 
แฟ้มข้อมูลประเภทเสียง แฟ้มข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น การใส่ รายละเอียดให้ระบุค าว่า doi ด้วย
ตัวอักษรเล็กและตามด้วยหมายเลขที่ปรากฏโดยไม่ต้องเว้นระยะ 
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ซึ่งมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การลงรายการแต่ละประเภท ดังนี้ 

   10.10.1 กลุม่สิ่งพิมพต์่อเนื่องออนไลน ์(Online Periodical) 

    สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ หมายถึง การอ้างบทความอิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ใน 

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ บทความอิเล็กทรอนิกส์ของรายงาน การ

ประชุม บทความในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถสืบค้นผ่านระบบออนไลน์ การอ้างอิง ใช้หลักการ

พ้ืนฐานเช่นเดียวกับการอ้างอิงเอกสารที่เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง แต่เพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภทของสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งที่อยู่ของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

 

    ชื่อผูแ้ตง่ 

     ให้ระบุชื่อผู้เขียนบทความในกรณีที่เป็นกลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ แต่

หากไม่มี ให้ระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือบรรณาธิการ 

    ชื่อเรื่อง 

     ให้ระบุชื่อเร่ืองตามที่ปรากฏ  

    ปีที,่ ฉบบัที ่ 

     ให้ระบุปีที่ (Volume) เสมอ หากไม่ใช่ให้ระบุปีพิมพ์หรือปีที่เผยแพร่แฟ้มข้อมูล 

    หนา้ทีป่รากฏ 

     ในกรณีที่เป็นบทความที่มีการตีพิมพ์เป็นฉบับพิมพ์ด้วยให้ระบุเลขหน้า หาก
เป็น บทความท่ีเผยแพร่เฉพาะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องระบุเลขหน้าของบทความ 

     กลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ 

     ก. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารซึ่งมีทั้งฉบับพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ใน
รูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ในเคร่ืองหมายวงเล็บเหลี่ยม [  ] ว่าข้อมูล [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์] ส าหรับเอกสาร 
ภาษาไทย และค าว่า [Electronic Version] ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ หลังชื่อบทความ โดยเว้น วรรค 
1 ระยะหน้าและหลังวงเล็บเหลี่ยม [  ] แล้วจึงตามด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (,) 

   ตวัอยา่ง  

   เจษฎา นกน้อย และ วรรณภรณ์ บริพันธ์. (2552). การตลาดทางอินเตอร์เน็ต: โอกาส 

    ทางเลือกและความท้าทาย [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์] วารสารบรหิารธรุกจิ, 

    32(121), 34-52. 
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   Leadbetter, J. Learning in and for interagency working: making links between 

    practice development and structured reflection. [Electronic version). 

    Learning in Health Social Care, 7(4), 181-250. 

 

     ข. บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ให้ลง
รายการ เช่นเดียวกับบทความในวารสาร และหากบทความนั้นมีหมายเลข DOI ที่ปรากฏ ให้ระบุต่อจาก 
รายละเอียดของบทความ หลังเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) โดยเว้น 1 ระยะ และใช้ค าย่อว่า doi ตามด้วย 
เคร่ืองหมายทวิภาค ( ) โดยไม่ต้องเว้นระยะ และตามด้วยหมายเลขที่ปรากฏโดยไม่ต้องใส่เคร่ืองหมาย 
มหัพภาค (.) หลังหมายเลข doi 

   รปูแบบ 

 

 

   ตวัอยา่ง 

    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 

   รปูแบบ 

 

 

    ตวัอยา่ง 

    Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Swope, K. (2011, January). The 

     holdout problem and urban sprawl: Experimental evidence. 

     Journal of Urban Economics. 69(1), 72. Retrieved from 

     http://journals.elsevier.com/00941190/journal-of-urban-economics/ 

ชื่อผู้แต่ง.(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,ปทีี่(ฉบับที)่, เลขหน้า-เลขหน้า/doi:XXXX 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,ปทีี่/(ฉบับที)่, เลขหน้า-เลขหน้า/URL ของวารสาร 
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    Venables, D. (2000). How to avoid search engines. Internet Newsletter 

     For Lawyers, (2000, January-February). Retrieved from 

     http://www.venables.co.uk/n0001jav.htm#section9 

 

     ง. บทความในนิตยสารที่มีการเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

   รปูแบบ 

 

 

 

   ตวัอยา่ง  

    เสกสรร ประเสริฐกุล. (2553, กันยายน) คนกับธรรมชาติต้องอยู่ร่วมจึงอยู่รอด: 

     ปาฐกถาเนื่องในวาระ 20 ปีการจากไปของสืบ นาคะเสถียร. สารคด,ี   
    26(307), 1-2, สืบค้นจาก http://www.sarakadee.com/web/   
     Modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1047 

    Novotney, A. (2010, January). Integrated care is nothing new for these 

     Psychologists. Monitor on Psychology, 41(1), Retrieved from 

     http://www.apa.org/monitor 

  

     จ. บทความประเภทจดหมายข่าวที่มีการเผยแพร่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 

   ตวัอยา่ง  

    สิทธิการ นพภยะ (2552, มิถุนายน). การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา 2546-2552. 

     จดหมายขา่วจบักระแสองคก์ารการคา้โลก, 6(3). สบืค้นจาก 

     http://www.thailandwto.org/Doc/Pub/PubNews./ 

     Newsletter_6_3.pdf 

    Osborne, H. (2009, March 27). In other words...talking health to men. 

     Health Literacy Consulting. Retrieved from 

     http://www.healthliteracy.com/article.asp?PageID=8679 

ชื่อผู้แต่ง/(ปี, เดือนที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อนติยสาร,/ปทีี่/(ฉบับที่), เลขหน้าที่ปรากฏ  

///////URL หรือเว็บไซต์ของข้อมูล 

 

http://www.venables.co.uk/n0001jav.htm#section9
http://www.apa.org/monitor
http://www.healthliteracy.com/article.asp?PageID=8679
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   10.10.2 กลุม่เอกสารทีไ่มใ่ชส่ิง่พิมพ์ตอ่เนือ่ง (Non-periodical Document on Internet) 

    ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศจากเว็บไซต์ มีรายละเอียดดังนี้ 

    ก. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือประเภทต่างๆ ซึ่งมีทั้งฉบับพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
และเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ลงรายการเช่นเดียวกับหนังสือ หากหนังสือนั้นไม่มีหมายเลข DOI ให้ใส่ 
URL ของเว็บเพจของชื่อส านักพิมพ์หรือผู้จัดท าเป็นหลัก โดยให้ระบุต่อจากรายละเอียด ของหนังสือหลัง
เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) เว้น 1 ระยะ แต่หากว่ามีหมายเลข DOI ให้ใส่ค าย่อว่า doi ตามด้วยเคร่ืองหมาย
ทวิภาค (1) โดยไม่ต้องเว้นระยะ และตามด้วยหมายเลขที่ปรากฏ เช่น 

    Porter, a. (2004). Precise but useless data accelerated testing and 

     validation. Doi:10.1016/B978-075067653-3/50021-7 

 

    ข . หนังสือที่ ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก (e-book available from a Library 
database) ให้ลงรายการเช่นเดียวกันกับหนังสือ และให้ใส่ URL ของเว็บเพจของฐานข้อมูลนั้น เช่น 

    พงษ์ ผาวิจิตร. (2548). นวตักรรมทางเศรษฐกจิ. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊ค สืบค้นจาก 

     http://www.2ebook.com 

    Semino, E., & Short, M. (2004). Corpus stylistics: Speech, Writing and 

     Thought Presentation in a Corpus of English Writing. London, 

     England: Routledge. Retrieved from http://netlibrary.com 

 

    ค. เอกสารในเว็บไซต์ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับปรุงให้ 

ทันสมัยอยู่เสมอ จึงไม่ต้องระบุวัน เดือนปีที่สืบค้น และหากไม่ปรากฏปีพิมพ์ ให้ใส่ ม.ป.ป. ส าหรับ งานหรือ

เนื้อหาที่เป็นภาษาไทย และใส่ n.d. หมายถึง no date ส าหรับงานหรือเนื้อหาที่เป็น ภาษาต่างประเทศแทน 

ในส่วนของผู้แต่งให้ระบุชื่อผู้เขียน แต่หากไม่ปรากฏให้ระบุหน่วยงานที่จัดท า หรือชื่อเร่ืองแทน 

 

    รปูแบบ 

 

    

 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อนติยสาร,/URL หรือเว็บไซต์ของข้อมูล 

 

http://netlibrary.com/
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ตวัอยา่ง    

     ปุญญวันต์ จิตประคอง. (2554). ววิฒันาการการเมืองการปกครองพม่า. สืบค้นจาก 

      http://www.midnightuniv.org/category/politics 

     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 URL หรือที่อยู่เว็บไซต์จนถึงที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลนั้น โดยไม่ต้องระบุวันที่สืบค้น เช่น 

    การเขยีนอา้งองิทางวชิาการ. สืบค้นจาก www.wiruch.com/ 

     Article% 20footnote%20writing.pdf 

    Tourism Authority of Thailand. Political developments in Thailand: 

     statement by Thai prime minister, H.E. Mr. Abhisit Vejjajiva, 

     Retrieved from http://www.thailand.org.il/files/wordocs/ 

     Statementministry.pdf 

 

    จ. เอกสารหรือสารสนเทศที่ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โครงการ คณะ สาขาวิชา
ใน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนให้ระบุชื่อ 
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน และหน่วยงานย่อยที่เป็นเจ้าของเอกสารนั้น ๆ ก่อนระบุ URL หรือ เว็บไซต์ เช่น 

    เดชา นันทพิชัย, (2546). การเขยีนรายการอา้งองิและบรรณานุกรม. สืบค้นจาก 

     http://staffs.wu.ac.th-ndecha/information skill.htm 

    Seung-chan, K. (2010). Double-sideness of double majoring. Retrieved 

     From The Yonsei Annals Website: 

     http://annals.yonsei.ac.kr/news/articleView.html?idxno=875 

 
 
 

http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-1997-10/
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   10.10.3 วิทยานิพนธ ์รายงานการวจิยัและรายงานทางวชิาการ 

    ก. หากเป็นวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นจากฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูล 
ProQuest Dissertation and Theses database ให้ลงรายละเอียดเช่นเดียวกับฉบับพิมพ์ และตามด้วยที่มา 
ของวิทยานิพนธ์นั้น ๆ โดยใช้ค าว่า สืบค้นจาก ส าหรับเอกสารภาษาไทย และค าว่า Retrieved from ส าหรับ
เอกสารภาษาต่างประเทศ เช่น 

    ณภัทร ทัศนวิสุทธ์ิ. (2548). การวเิคราะหห์าปรมิาณโบรอนในอาหารโดยวธิวีดัศักย์ 

     ไฟฟา้ดว้ยเตตระฟลูออโรโยเรตไอออนซเีลค็ทีฟอเิล็คโทรด. สืบค้นจาก 

     Thai Digital Collection. 

    Johnson, S. (2007). Financial variables and merger premiums: Evidence 

     from bank mergers Retrieved from ProQuest Dissertation and 

     Theses database. (UMI No. 3025476) 

 

    ข . เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ (Proceedings of Meetings and 
Symposia) ให้ลงรายการเช่นเดียวกับการลงการอ้างอิงเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
รวมถึง เอกสาร (Paper) ที่น าเสนอในที่ประชุม ตามด้วยหมายเลข DOI หากไม่มีให้ใส่ URL หรือเว็บไซต์ของ 
ข้อมูล เช่น 

    Junger, U. (2006, August). Processing Metadata for Electronic Journal: 

     the Example of the German Union Catalogue of Serials. Paper 

     Presented at The  World Library and Information Congress:  

     72th IFLA General Conference and Council, Seoul, Korea.  

     Retrieved from http://www.ifla.org/IV/ifla72/paper/ 

     123-junger-en.pdf  

 

   10.10.4 สารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์ประเภทอืน่ๆ 

    ได้แก่ สารสนเทศประเภทสารานุกรม พจนานุกรม หนังสือคู่มือ วิกิ (WIKI) เป็นต้น 
การลงรายละเอียดให้ลงเช่นเดียวกับบทความในหนังสือและตามด้วยที่มาของเอกสารนั้น ๆ โดยใช้ค า ว่า สืบคืน
จาก ส าหรับเอกสารภาษาไทย และค าว่า Retrieved from ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ เช่น 

    โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ า. (2520). สารานกุรมไทย ฉบบั 
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     เฉลมิพระเกยีรตใินโอกาสฉลองสริริาชสมบตัิครบ ๖๐ ป ีสบืค้นจาก 

     http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/ 

     book.php?book=24&chap=8&page=t24-8-infodetail01.html 

    Hanegraaff, W. (2005). New Age movement. In L. Jones (Ed.), 

     Encyclopedia of religion. Retrieved from 

     http://find.galegroup.com/gvrl/ 

    ยกเว้นการลงรายละเอียดในส่วนของวิค ที่มักจะไม่ค่อยระบุผู้ เขียนและเป็น 
สารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นส่วนของผู้เขียนและวันที่เผยแพร่จึงไม่จ าเป็นต้อง ระบุ ลงใน
รายการบรรณานุกรม แต่จะต้องระบุวันที่สืบคืนสารสนเทศด้วย เช่น 

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2553, จากวิกิพีเดีย 

     htp://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

    Network management. (n.d.). Retrieved November 20, 2010, from 

     Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Network_management 

 

    ส่วนสารสนเทศบนเว็บไซต์ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) รายงาน 
ประจ าปี (Annual Report) เอกสารประเภทไฟล์ PowerPoint (PowerPoint Slides) การแสดงความ คิดเห็น
บนบล็อก (Bolg Post) วิดี โอออนไลน์  (Online Video) เช่น Youtube Video หรือรูปแบบการ บันทึก
โปรแกรมรายการวิทยุหรือใกล้เคียงกันในรูปแบบดิจิทัล (Audio Podcast) การประกาศบน facebook 
Facebook post) การประกาศบน Twitter (Twitter Post) การแสดงความคิดเห็นบนวิกิ (WIKI) เป็นต้น หาก
เป็นการแสดงความคิดเห็น (Blog Post) ต้นฉบับ ให้ใช้ค าว่า [Web Log Post] แต่ หากเป็นการตอบกลับ 
(Reply) หรือแสดงความคิดเห็น (Comment) ที่น าไปยังกระทู้ต้นฉบับให้ใช้ค า ว่า [Web Log Comment] 

    การเขียนรายการบรรณานุกรมมีรูปแบบเดียวกับการเขียนรายการเอกสารเอกสาร 
แต่ ส่วนของชื่อเนื้อหาไม่ใช้อักษรตัวหนา เหมือนสิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน แต่ต้องระบุรูปแบบสารสนเทศ 
อิเล็กทรอนิกส์นั้นด้วย เช่น 

    รปูแบบ 

 

 

 
     

ชื่อผู้เขียน./(ปี, เดือน วันที่)./ชื่อเนื้อหา./[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์]./Retrieved 
////////from URL หรือเว็บไซต์ของข้อมูล 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Network_management
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    ตวัอยา่ง  

    ชาญณรงค์ ราชบัวน้อย. ศัพท์บัญญัติการศึกษา. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก 

     http://www.sornor.org/  

    สันติ เศวตวิมล และ สมเกียรติ คุณานิธิพงษ์. (28 กรกฎาคม 2552), Color of life. 

     [การบันทึกโปรแกรมรายการวิทยุ] สืบค้นจาก 

     http://podcast.mcot.net/rss/99_rss.xml  

    Siamsearch. (2553, มกราคม 21). ฝึกหัดเล่นระนาดเอก เพลงโยสลัม. [แฟ้มวิดีโอ] 

     สิบค้นจาก http://www.youtube.com/watch?v=eMR9Oijlogg 

    Whitney, C. Linkedln 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 

    BarackObama. (2009, July 15). Launched American Graduation Initiative 

     To help additional 5 mill. Americans graduate college by 2020: 

     http://bitly/gcTX7 [Twitter post]. Retrieved from 

     http://twitter.com/BarackObama/status/2651151366 

    Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light 

     Switch [Video file). Retrieved from http://www.youtube.com/ 

     Watch?v=Vja83KLQXZs 

    Van Nuys, D. (Producer). (2007, December 19). Shrink rap radio [Audio 

     Podcast]. Retrieved from http://www.shrinkrapradio.com/ 

 

  10.11. การเขยีนรายการอา้งอิงสิง่พิมพป์ระเภทอืน่ๆ 

  10.11.1 จลุสาร เอกสารอดัส าเนา แผน่พบั หรือเอกสารไมต่ีพมิพ์อืน่ๆ 

    จุลสาร เอกสารอัดส าเนา แผ่นพับ หรือเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่อ่ืนๆ ใช้แบบ 

http://www.sornor.org/
http://podcast.mcot.net/rss/99_rss.xml
http://www.shrinkrapradio.com/
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แผนเดียวกับหนังสือ แต่ให้ใส่ประเภทของเอกสารไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บเหลี่ยม [  ] ไว้ก่อนสถานที่ พิมพ์ เช่น 

ใช้ค าว่า จุลสาร ส าหรับเอกสารภาษาไทย และใช้ค าว่า Pamphlet ส าหรับเอกสาร ภาษาต่างประเทศ และใช้

ค าว่า แผ่นพับ ส าหรับเอกสารภาษาไทย และใช้ค าว่า Brochure ส าหรับ เอกสารภาษาต่างประเทศ โดยเว้น

วรรค 1 ระยะหน้าประเภทของเอกสาร 

    รปูแบบ 

 

 

    ตวัอยา่ง  

    ธีระ อาชวเมธี (2520). การเปรยีบเทยีบความเรว็ในการเขา้ใจจ านวน ซึง่เขยีนเปน็ 

     ตวัเลขอารบิกตวัเลขไทย และตวัอกัษรไทย. [เอกสารอัดส าเนา].  

     กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

    Farquharson, A. (2002). Navin Rawanchaikul: Visual artist. [Pamphlet]. 

     Thailand: The British Council. 

    Research and Training Centre on Independent Living. (1993). Guidelines 

     For reporting and writing people with disabilities (4th ed.)  

     [Brochure]. Melbourne, Vic: Author. 

 

   10.11.2 งานที่ไมไ่ดต้ีพมิพ์ 

    ก. เป็นงานที่ไม่ได้ตีพิมพ์ และไม่ได้น าเสนอให้ส านักพิมพ์ตีพิมพ์ ให้ระบุค าว่า 
เอกสารไม่ตีพิมพ์  ในเอกสารภาษาไทย และระบุค าว่า Unpublished Manuscript ส าหรับเอกสาร 
ภาษาต่างประเทศ 

    รปูแบบ 

 

 

    ตวัอยา่ง 

    Ipock, E., & Street, S. (1999). Early childhook development: a new 

     perspective. Unpublished manuscript. 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./[จุลสาร/เอกสารอัดส าเนา/แผ่นพับ]./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์ 

 

ชื่อผู้เขียน./(ปีที่เขียน)./ชื่อเรือ่ง./เอกสารไม่ตีพิมพ์. 
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    ข. งานที่ไม่ได้ตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัย โดยระบุค าว่า เอกสารไม่ตีพิมพ์ ในเอกสาร 
ภาษาไทย และระบุค าว่า Unpublished Manuscript ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ และในกรณีที่ 
มหาวิทยาลัยไม่เป็นที่รู้จัก จ าเป็นต้องระบุชื่อมหาวิทยาลัย หากสามารถใส่ชื่อเมือง หรือรัฐ ชื่อจังหวัด  หรือชื่อ
ประเทศต่อท้ายชื่อมหาวิทยาลัย โดยใช้เคร่ืองหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรค 1 ระยะคั่น ระหว่างชื่อ
มหาวิทยาลัยและส่วนขยายดังกล่าว 

    รปูแบบ 

 

 

    ตวัอยา่ง 

    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 . สิ่งพิมพ์ที่อยู่ ระหว่างการพิมพ์ (In press) รูปแบบการอ้างอิงใช้เหมือนกับ
บทความ ในวารสาร แต่ไม่ต้องระบุปีที่ ฉบับที่หรือเลขหน้าจนกว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ และระบุค าว่า 
อยู่ระหว่างการพิมพ์ ในเอกสารภาษาไทย และระบุค าว่า In press ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ เช่น 

    วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา. (อยู่ระหว่างการพิมพ์). ประสิทธิภาพของการสืบพันธ์ุของ 

     โคนม. เชยีงใหมส่ตัวแพทยสาร. 

    Zuckerman, M. & Kieffer, S. C. (in press). Race differences in face-ism: 

     does facial prominence imply dominance?. Journal of 

     Personality and Social Psychology. 

 

    ง. ข้อมูลดิบที่ได้จากการศึกษา ไม่มีชื่อของงาน ให้ตั้งหัวข้อขึ้นมาเอง และไม่ต้อง 
พิมพ์ตัวเอนหรือหนา เอกสารภาษาไทย ใช้ค าว่า  ข้อมูลดิบ ส่วนเอกสารภาษาต่างประเทศ ใช้ค าว่า 
Unpublished raw data 

    รปูแบบ 

 

 

 ชื่อผู้เขียน./(ปีที่เขียน)./ชื่อเรือ่ง./เอกสาร ไม่ตีพิมพ์./ชื่อมหาวิทยาลัย,/ส่วนขยาย (ถ้าม)ี. 

 

ชื่อผู้เขียน.(ปีที่ศึกษาเสร็จ)./[หัวข้อที่ตั้งขึ้นเอง]./เอกสารไม่ตีพิมพ์./ข้อมูล 
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    ตวัอยา่ง 

     Deaux, M., & Wise, A. R. (1993). [Auditory response latencies in rat 

     Auditory cortex]. Unpublished raw data. 

 

   จ. สิ่งพิมพ์ที่จ ากัดการเผยแพร่ เป็นสิ่งพิมพ์ที่ได้มาจากแหล่งอ่ืน ๆ หรือมาจากการ สืบค้นผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ให้ใช้ค าว่า ได้จาก ส าหรับเอกสารภาษาไทย และใช้ค าว่า Available from ส าหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ ก่อนชื่อและที่อยู่ที่หาสิ่งพิมพ์มาได้ หรือใส่ URL แทนที่อยู่ หรือเพ่ิมเติมจากที่อยู่ที่หา
สิ่งพิมพ์ได ้

    รปูแบบ 

 

 

    ตวัอยา่ง 

    Chambes, W. R. (Ed.). (2002). INAC Projects. (Available from the Isaawian 

     Nation Arts Council). 

 

   10.11.3 เอกสารสิทธบิตัร 

    รปูแบบ 

 

   ตวัอยา่ง  

    สาธิต เกษมสันต์, ม.ล. (2526, กุมภาพันธ์ 4). กรรมวธิใีนการท าออบโซลตูอลักอฮอล์ 

     สิทธิบัตรไทย เลขที่ 77.  

    Buchanan, R. A. (1979, Jan 23). Extraction of rubber or rubberlike 

      Substances from fibrous plant materials. Us. Patent No. 4, 136, 141. 

 

 

 

ชื่อผู้เขียน./(ปี, เดือน)./ชื่อเรือ่ง./(ได้จากชื่อและที่อยู่ที่หาสิ่งพิมพ์ได้). 

 

ชื่อผู้จดสิทธิบัตร./(ปีที่จดลิขสิทธ์ิ, เดือน วัน)./ชื่อสิง่ประดษิฐ์./ประเทศที่จดสิทธิบัตร. 

 



 
 

43 

 

คูม่อืหลกัเกณฑก์ารพมิพส์ว่นประกอบของรายงาน/ศลิปนพินธ์  ระดบัปรญิญาตรี 

   10.11.4 เอกสารสิทธบิตัร 

   ในกรณีที่ต้องการอ้างเอกสารที่มีผู้กล่าวไว้แล้วในหนังสืออีกเล่มหนึ่ง โดยไม่ได้อ่าน เอกสาร

ต้นฉบับเดิม การอ้างเช่นนี้ถือว่ามิได้เป็นการถ้างถึงเอกสรนั้นโดยตรง การลงรายการอ้างอิง หรือบรรณานุกรม

ให้ลงรายการของผู้แต่งอันดับรอง เช่น 

    ตวัอยา่ง  

    กุหลาบ มัลลิกะมาส. (2525), ความรูท้ัว่ไปทางวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ: วัชรินทร์ 

     การพิมพ์ 

    Chlheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of Reading 

     Alound: Dual-route and parpallel-distributed-processing 

     Approaches. Psychological Review, 100, 589-608. 

 

10.11.5 มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

    รปูแบบ 

 

 

 

    

    ตวัอยา่ง  

    ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2548). เหล็กแผน่รดีเยน็เคลือบสงักะส ี

     โดยกรรมวธิจีุม่รอ้น แผน่มว้นแผน่ตดั และแผน่ลูกฟกู. มอก. 50-2548. 

 

10.12. หลักเกณฑก์ารพิมพ์รายการอา้งอิงและบรรณานุกรม 

   หลักเกณฑ์ในการพิมพ์รายการอ้างอิงและบรรณานุกรม มีดังนี้ 

   1. วิทยานิพนธ์ภาษาไทย ให้พิมพ์ค าว่า “รายการอ้างอิง” หรือ “บรรณานุกรม” วิทยานิพนธ์ 
ภาษาต่างประเทศใช้ค าว่า “References” หรือ “Bibliography” กลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 20 
พอยด์ ตัวหนา จากนั้นเว้นระยะ 1 บรรทัด แล้วพิมพ์รายการสารสนเทศท่ีน ามาอ้างอิง 

ชื่อส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม./(ปีที่ออกประกาศ)./ชื่อมาตรฐาน  

///////ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม./เลขที่ มอก. 
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   2. การพิมพ์รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมแต่ละรายการ ให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษ ด้านซ้าย 
โดยไม่ต้องตั้งการพิมพ์ด้านขวา หากรายการใดไม่จบใน 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดต่อ ๆ มา โดยย่อหน้าเข้าไป 
1.6 เซนติเมตร จนจบรายการนั้น ๆ แล้วจึงขึ้นรายการใหม่ 

   3. รายการที่น ามาอ้างอิง ให้แยกตามประเภทดังนี้ 

    3.1 หนังสือ  

    3.2 บทความในหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สารานุกรม  

    3.3 เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารการประชุม สัมมนา จุลสาร โสตทัศน์ เป็นต้น 

    3.4 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  

   4. ในกรณีที่รายการที่น ามาอ้างอิงก็อาจจะไม่ต้องแยกประเภทของเอกสารได้ 

 

10.13. การเรยีงล าดบัรายการอา้งองิ 

   หลังจากที่เขียนรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมของเอกสารที่น ามาใช้อ้างอิงทั้งหมดแล้ว แต่
ละรายการที่ปรากฏจะต้องเรียงล าดับตามล าดับตัวอักษรตัวแรกของรายการที่ปรากฏ (ก-ฮ, A-Z) หากมี
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ให้เรียงแยกกันโดยให้เรียงภาษาไทยมาก่อนเสมอ การเรียงล าดับของ รายการอ้างอิง 
ท าได้ 2 ลักษณะ คือ 

   1. หากจ านวนรายการ ไม่มาก ให้เรียงรวมทุกรายการไว้ด้วยกัน โดยเรียงตามล าดับอักษร 
ของผู้แต่ง 

   2. หากจ านวนรายการมีจ านวนมาก ควรเรียงรายการแยกตามประเภทของเอกสาร ทั้งนี้ใน 
การเรียงแต่ละประเภทให้เรียงตามล าดับอักษรของผู้แต่งด้วยเช่นกัน 
 

   หลักการเรยีงรายการตามล าดบัตวัอักษร 

   หลักการเรียงรายการอ้างอิงให้เรียงเอกสารภาษาไทยก่อน จากนั้น จึงเรียงเอกสาร 
ภาษาต่างประเทศ โดยเรียงล าดับตามล าดับตัวอักษรตัวแรกที่ปรากฏตามแบบแผนของพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน หรือ Dictionary ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป โดยมีหลักการเรียง ดังนี้ 

   1. ให้เรียงทีละตัวอักษรของค านั้น เช่น 

    กรกนก โมราศิลป์  

    เสาวนีย์ บุญมั่น 

    Brown, J. A. 

    Browner, J. A. 
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   2. ค าน าหน้ าชื่ อ  M’ Mc หรือ Mac ให้ เรียงตาม รูปที่ ป รากฏ โดยไม่สน ใจเค ร่ืองหมาย 
“(apostrophe) เช่น 

    Mcarthur 

    Menell 

    M’ Cornell 

   3. ชื่อสกุลที่มีค าน าหน้านาม (article) หรือค าบุพบท (preposition) เช่น de, la, du, von 
ฯลฯ ให้เรียงตามกฎของภาษานั้น หากรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชื่อสกุล ให้เรียงล าดับอักษรตามรูปที่ปรากฏ 

 

   4. หากเรียงงานหลายงานที่มีชื่อผู้แต่งคนแรกเหมือนกัน โดยใช้หลักดังนี้ 

    4.1. ให้เรียงรายการที่มีผู้แต่งคนเดียวมาก่อนรายการที่มีหลายคน  

    4.2 หากผู้แต่งคนแรกซ้ ากัน ให้เรียงตามชื่อผู้แต่งคนต่อมา  

    4.3 หากผู้แต่งเหมือนกันหมด ให้เรียงล าดับตามอักษรของชื่อเร่ือง 

    4.4 หากผู้แต่งเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้แต่งคนเดียวหรือหลายคน ให้เรียงตามปีพิมพ์ 
ต่อมา แต่หากปีพิมพ์ยังซ้ ากัน ให้เรียงตามล าดับอักษร abc ที่ก ากับปีพิมพ์นั้น 
 

   5. การเรียงรายการที่มีตัวเลข ซึ่งไม่ใช้ปีพิมพ์ ให้เรียงตามการออกเสียงตัวเลขนั้น เช่น 

    80 วันรอบโลก 

    100 ศัพท์น่ารู้  

   6. หากชื่อผู้แต่งเหมือนกัน ให้เรียงตามอักษรของชื่อต้นและชื่อกลาง เช่น 

    ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  

    ชาญวิทย์ จารุสมบัติ 

Mass, M. 

Mass, S. A. 

  7. เอกสารผู้แต่งที่เป็นสถาบัน สมาคม หน่วยงาน ให้เรียงตามล าดับอักษรตัวแรกของชื่อ 
สถาบันที่สะกดเต็ม โดยเรียงไปทีละล าดับตั้งแต่หน่วยงานใหญ่ถึงหน่วยงานย่อย 

 

   8. การเรียงงานที่ไม่มีผู้แต่ง ชื่อเร่ืองจะน ามาเรียงไว้แทนชื่อผู้แต่ง ให้เรียงรายการอ้างอิงตาม 
อักษรของชื่อเร่ือง 
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  10.14. การใชเ้ครื่องหมายวรรคตอนในรายการอ้างองิ 

    10.14.1 เครื่องหมายมหัพภาค (. Full stop) ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

     - เมื่อเขียนย่อชื่อแรกหรือชื่อกลางของผู้แต่งชาวต่างประเทศ เช่น Kennedy, J. F.  

    - เมื่อใช้ชื่อย่อหรือค าย่อ เช่น Ed. หรือ Eds. 

     - ใช้เมื่อจบแต่ละส่วนของรายการอ้างอิง เช่น ผู้แต่ง ชื่อเร่ือง ปีพิมพ์  

    10.14.2 เครื่องหมายจลุภาค (, Comma) ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

     - คั่นระหว่างชื่อสกุลกับชื่อต้น กรณีที่กลับชื่อสกุลของผู้แต่งชาวต่างประเทศ  

     - คั่นระหว่างชื่อและบรรดาศักดิ์ กรณีของผู้แต่งชาวไทย  

     - ใช้คั่นระหว่างชื่อผู้แต่งคนที่ 1 ถึงคนที ่5 (กรณีมีผู้แต่ง 3-6 คน) 

     - ใช้คั่นระหว่างผู้แต่งและปีพิมพ์ (กรณีการอ้างอิงระบบนามปี) 

    10.14.3 เครื่องหมายอฒัภาค (; Semi-colon) ใช้เมื่อข้อความส่วนนั้นได้ใช้เคร่ืองหมาย
จุลภาค ไปแล้ว โดยเฉพาะกรณีอ้างอิงเร่ืองเดียวกันหลาย ๆ คน เช่น several researchers (Greenberg, 
Domitrovich & Bumbarger, 2000; Ywwn et al., 2000)... 

    10.14.4 เครื่องหมายทวภิาค (: colon) ใช้เพ่ือคั่นระหว่างชื่อสถานที่พิมพ์ (ชื่อเมือง, ชื่อรัฐ) 
และชื่อส านักพิมพ์ 

 

10.15. การพมิพเ์ครือ่งหมายวรรคตอนส าหรบัการอา้งอิง 

   ส าหรับการพิมพ์เนื้อหาและการอ้างอิง จะเร่ิมบรรทัดแรกของเอกสารแต่ละรายการโดย พิมพ์
ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายบรรทัดต่อไปให้ย่อหน้า 8 ช่วงตัวอักษร เร่ิมพิมพ์ตัวอักษรที่ 9 หากอ้าง งานเขียนของ
บุคคลซ้ า ขีดเส้น 8 ช่วงตัวอักษรแทนนามบุคคล และ 4 ช่วงตัวอักษรแทนชื่อหน่วยงาน 

   การเว้นระยะการพิมพ์หลังเคร่ืองหมายวรรคตอน มีดังนี้  

   1. การเว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษรหลังเคร่ืองหมายดังต่อไปนี้ 

    เคร่ืองหมาย มหัพภาค [. Full stops]  

    เคร่ืองหมาย จุลภาค [, commal  

    เคร่ืองหมายอัฒภาค [; semi-colon]  

    เคร่ืองหมาย ทวิภาค [: colon]  

    เคร่ืองหมาย ปรัศนี [? Question mark]  
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    เคร่ืองหมาย อัศเจรีย์ [! Exclamation mark]  

   ยกเว้น เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) หลังค าย่อต่อไปนี้ ไม่ต้องเว้นระยะใดๆ 

    หมายเลข DOI  

    ม.ป.ป. หมายถึง ไม่ปรากฏปีพิมพ์  

    ม.ป.ท. หมายถึง ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์  

    n.p. หมายถึง no place 

    n.d. หมายถึง no date  

   2. เว้น 1 ช่วงตัวอักษรหน้าและหลังเคร่ืองหมายดังต่อไปนี้ 

    เคร่ืองหมาย นขลิขิต [( ) right parenthesis]  

    เคร่ืองหมาย วงเล็บเหลี่ยม [[ ]] 

    เคร่ืองหมาย อัญประกาศ  [“ ” quotation marks] 

    เคร่ืองหมาย แอนด์ [& ampersand] 

 

10.16. การใช้ค าย่อในการเขยีนรายการอ้างองิ 

   ค าย่อที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยเฉพาะในการเขียนรายการอ้างอิงทั้งภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย มีดังต่อไปนี้ 

  ค าเต็ม    ค าย่อ   ความหมาย 

ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์   ม.ป.ป.   ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ 

ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์  ม.ป.ท.   ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ 

หน้า    น. 

เล่มที่ 2     ล.2 

ฉบับที่     ฉ. 

2 เล่ม     2 ล. 

ตอนที่ 4    ต. 4 

Compiler    Comp.   ผู้รวบรวม 
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“การอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี (ชื่อ, พ.ศ. : เลขหน้า) เช่น (ชมจันทร์  ดาวเดือน, 2558 : 5)” 
 
 “ถ้าระบุผู้แต่งในเนื้อความแล้ว ระบุเฉพาะปีและเลขหน้า เช่น ชมจันทร์  ดาวเดือน (2558 : 5)” 
 
 

"การพิมพ์ตาราง  ให้พิมพ์ล าดับที่ และชื่อ ที่หัวตาราง"  
 

ตารางที ่ใสห่มายเลข   ชื่อตาราง  (เช่น -> ตารางที ่1 แสดงกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ) 
 
ตารางที ่1 แสดงกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
ชาย 300 60 
หญิง 200 40 
รวม 500 100 

 
หมายเหตุ: ใส่หมายเหตุ (ถ้ามี) 
ที่มา: ใส่ที่มา (ถ้ามี) 
 
กรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ตารางในแนวตั้งได้  ให้จัดพิมพ์ในแนวนอน แต่ต้องอยู่ภายในกั้นระยะท่ีก าหนด 
ค าอธิบายตารางให้พิมพ์เป็นแนวตั้ง 
 
กรณีชื่อตารางมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด อักษรตัวแรกในบรรทัดต่อๆ ไป ให้วางตรงกับอักษรตัว
แรกของชื่อตาราง 
 
เส้นตาราง  ประกอบด้วยเส้นแนวนอน  ไม่ใช้เส้นแนวตั้ง เส้นบนและเส้นล่างของตารางเป็นเส้นทึบ
ขนาด 1.5 พ. ส่วนเส้นแนวนอนอ่ืนๆ ภายในตารางให้ใช้เส้นขนาดปกติ   
 
 
 

Font หนา 16 Font บาง 16 

เว้น 1 ระยะบรรทัด 
ขอบบนเส้นทึบหนา 1.5 

พอยท ์

ขอบล่างเส้นทึบหนา 1.5 

พอยท ์Font 16 
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"การพิมพ์ภาพ  ให้พิมพ์ล าดับที่ และชื่อ ที่ด้านล่างของรูป จัดวางก่ึงกลาง"  
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่1.1 ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ที่มา: ใส่ที่มา (ถ้ามี) 

 
ภาพที่ ใสห่มายเลข   ชื่อภาพ  (เช่น -> ภาพที ่1 ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง) 

 
หมายเหตุ: ใส่หมายเหตุ (ถ้ามี) 
 
กรณีชื่อภาพมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด อักษรตัวแรกในบรรทัดต่อๆ ไปให้วางตรงกับอักษรตัวแรก
ของชื่อภาพ 
 
ส่วนของการแสดงภาพให้เว้นบรรทัด 1.5 จากข้อความส่วนบนและส่วนล่าง 

 

 

จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

Font  16 
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บทที ่3 
 

วิธกีารศกึษา/วิจยั/สร้างสรรค ์
 

จากการศึกษาเรื่อง.....……………………………………………………………………………………….………. 
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   (สามารถแก้ไขหัวข้อได้ตามความเหมาะสม) 
 คลิกท่ีนี่ เพ่ือเริ่มพิมพ์เนื้อหา 
 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา/วิจัย/สร้างสรรค์   (สามารถแก้ไขหัวข้อได้ตามความเหมาะสม) 
 คลิกท่ีนี่ เพ่ือเริ่มพิมพ์เนื้อหา 

 
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล   (สามารถแก้ไขหัวข้อได้ตามความเหมาะสม)  
 คลิกท่ีนี่ เพ่ือเริ่มพิมพ์เนื้อหา 
 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล   (สามารถแก้ไขหัวข้อได้ตามความเหมาะสม)  
 คลิกท่ีนี่ เพ่ือเริ่มพิมพ์เนื้อหา 
 

ตัวอยา่งบทที ่3 
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................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................... ............................. 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยา่งบทที ่4 
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"การพิมพ์ตาราง  ให้พิมพ์ล าดับที่ และชื่อ ที่หัวตาราง"  
 

ตารางที ่ใสห่มายเลข   ชื่อตาราง  
 
ตารางที ่7 แสดงผลการเปรียบเทียบปัญหาการสอนภาษาไทย ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
              ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก   
  จ าแนกตามวิชาเอก 

 

 
ด้าน 

 
ปัญหาการสอน 

วิชาเอกภาษาไทย 
 (n=44) 

วิชาเอกอ่ืน ๆ 
(n=168) 

 
t 

  x  SD x  SD 
1 
2 
3 
 
4 
5 

ด้านการน าหลักสูตรไปใช้ 
ด้านการเตรียมการสอน 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน 
ด้านการใช้สื่อการสอน 
ด้านการวัดผลและประเมินผล 
การเรียนการสอน 

3.06 
3.10 

 
2.53 
3.42 

 
2.80 

0.88 
0.77 

 
0.81 
0.90 

 
3.03 

3.20 
3.12 

 
2.84 
3.52 

 
3.03 

0.76 
0.76 

 
0.78 
0.78 

 
0.83 

-1.01 
-0.11 

 
-2.33* 
-0.74 

 
-1.59 

 รวมเฉลี่ย 2.98 0.75 3.14 0.65 -1.38 

 
* มีนัยความส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
กรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ตารางในแนวตั้งได้  ให้จัดพิมพ์ในแนวนอน แต่ต้องอยู่ภายในกั้นระยะท่ีก าหนด 
ค าอธิบายตารางให้พิมพ์เป็นแนวตั้ง 
 
กรณีชื่อตารางมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด อักษรตัวแรกในบรรทัดต่อๆ ไป ให้วางตรงกับอักษรตัว
แรกของชื่อตาราง 
 
เส้นตาราง  ประกอบด้วยเส้นแนวนอน  ไม่ใช้เส้นแนวตั้ง เส้นบนและเส้นล่างของตารางเป็นเส้นทึบ
ขนาด 1.5 พ.  ส่วนเส้นแนวนอนอ่ืนๆ ภายในตารางให้ใช้เส้นขนาดปกติ   
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"การพิมพ์ภาพ  ให้พิมพ์ล าดับที่ และชื่อ ที่ด้านล่างของรูป จัดวางก่ึงกลาง"  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่1.1 ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ที่มา: ใส่ที่มา (ถ้ามี) 

 
ภาพที ่ใสห่มายเลข   ชื่อภาพ  (เช่น -> ภาพที ่1.1 ความสมัพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง) 

 
หมายเหตุ: ใส่หมายเหตุ (ถ้ามี) 
 
กรณีชื่อภาพมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด อักษรตัวแรกในบรรทัดต่อๆ ไปให้วางตรงกับอักษรตัวแรก
ของชื่อภาพ 
 
ส่วนของการแสดงภาพให้เว้นบรรทัด 1.5 จากข้อความส่วนบนและส่วนล่าง 

 

 

 

จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ  
Font  16 
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บทที ่5 
 

สรปุผลการศกึษา/วิจยั/สรา้งสรรค ์
 

……....................................…………………………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................... ............................ 
5.1  สรุปผลการศึกษา/วิจัย/สร้างสรรค์ 
 คลิกท่ีนี่ เพ่ือเริ่มพิมพ์เนื้อหา 
 
5.2  อภิปรายผล 
 คลิกท่ีนี่ เพ่ือเริ่มพิมพ์เนื้อหา 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 คลิกท่ีนี่ เพ่ือเริ่มพิมพ์เนื้อหา 
 
 
 

 

 

 

 

 

ตัวอยา่งบทที ่5 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยา่งภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษา/วจิัย/สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยา่งภาคผนวก  ก 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสอืราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยา่งภาคผนวก  ข 
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ภาคผนวก  ค 
ภาคสนาม 

ตัวอยา่งภาคผนวก  ค 
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ภาคผนวก  ง 
ภาพกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยา่งภาคผนวก  ง 
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ประวตัผิู้ศกึษา/ประวตัผิูว้จิยั/ประวตัผิูส้รา้งสรรค์ 
 

ชื่อ – นามสกลุ      ................................................................................................................. 
วนั  เดือน  ปเีกดิ          ................................................................................................................ 
ที่อยู ่       ......................................................................... ........................................ 
โทรศัพท ์      ...............................................อเีมล์......................................................... 
ประวตัิการศกึษา 
 ระดับอุดมศึกษา      ......................................................................... ........................................ 
 ระดับมัธยมศึกษา    ........................................................................ ........................................ 
 ระดับประถมศึกษา  ........................................................ ........................................................ 
รางวลัเกยีรตยิศ/ประวตักิารแสดงผลงาน (ถา้ม)ี เรยีงจากปจัจบุนัไปอดีต 
 25xx      ......................................................................... ........................................ 
 25xx      ...................................................................... ........................................... 
 25xx      .................................................................................................................  
 25xx      ............................................................................ ..................................... 
 25xx      .................................................................................................................  
 25xx      .................................................................................. ............................... 
 25xx      ......................................................................... ........................................ 
 25xx      ......................................................................... ........................................ 

 
 

ตัวอยา่งประวัตผิู้ศึกษา/ผูว้ิจัย/ประวัตผิู้สรา้งสรรค ์

 

 

 

รปูภาพขนาด 2 นิว้ 
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แบบขออนุมัติสอบหัวข้อศิลปนิพนธ์ 
 

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................รหัสนักศึกษา.............. ............ 
2. หลักสูตร.....................................................สาขาวิชา........................................................................................ 
    ภาควิชา.......................................................................................................................................... .................. 
3. มีความประสงคข์ออนุมัติสอบหัวข้อศิลปนิพนธ์เรื่อง  
   ภาษาไทย ............................................................................................................................. ..................... 
   ภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................................................  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
          ลงนาม................................................นักศึกษา        
               (................................................) 

                         .........../...................../............. 
4. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบหัวข้อศิลปนิพนธ์ มีมติ  

  อนุมัติ    
  อนุมัตแิบบมีเงื่อนไข 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ไม่อนุมัติ 

   ลงนาม................................................ประธานหลักสูตร           ลงนาม..........................................กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ     
 (................................................)           (................................................) 

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

 

   ลงนาม.............................................กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ     ลงนาม...........................................กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ     
 (................................................)           (................................................) 

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

 

ลงนาม...........................................กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ     ลงนาม...........................................กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ         

(................................................)          (................................................) 

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

                                                    

ศก.01 
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คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 

แบบขออนมุัตแิต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษาศลิปนิพนธ์ 

----------------------------------------------------- 

เรียน หัวหน้าภาควิชา............................................................ 

 (ชื่อ-สกุล).................................................................สาขาวิชา............................................................... 

ภาควิชา................................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา.......................................................... 

เบอร์โทรติดต่อ.....................................................E-mail…………………………………………………………………………. 

มีความประสงค์จะขอเสนออาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ 
 

ต าแหนง่ ชื่อ-สกุล (ต าแหน่งทางวชิาการ) 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)  

3. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)  
 

 ทั้งนี้อาจารย์ผู้มีชื่อดังกล่าวข้างต้นยินยอมรับเป็นที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ 

  ลายมือชื่อ............................................. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

 ลายมือชื่อ............................................. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 

 ลายมือชื่อ............................................. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 
 

ความเหน็ประธานหลกัสูตร ผลการพจิารณาของหวัหน้าภาควชิา 
(   ) อนุมัต ิ
(   ) ความเห็นอ่ืนๆ.................................................... 
..................................................................................  
.................................................................................. 
ลงชื่อ.........................................................................  
      (........................................................................)  
    ประธานหลักสูตร................................................. 

วันที่...........เดือน............................พ.ศ............. 

(   ) อนุมัต ิ
(   ) ความเห็นอ่ืนๆ.................................................... 
..................................................................................  
..................................................................................  
ลงชื่อ.........................................................................  
     (........................................................................ ) 
     หัวหน้าภาควิชา................................................ 

วันที่...........เดือน............................พ.ศ............. 
 
หมายเหตุ  กรณีท่ีเป็นการจัดท าศิลปนิพนธ์แบบกลุ่มให้แนบรายชื่อนักศึกษา ศก.02-2 
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แนบทา้ยรายชื่อนกัศึกษาประจ ากลุม่ศลิปนิพนธ ์
 

1. นักศึกษาชื่อ (นาย/นางสาว)............................................. นามสกุล......................................................... 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา......................................................... เบอร์โทรติดต่อ............................................... 
E-mail………………………………………………………………………..  
  

2. นักศึกษาชื่อ (นาย/นางสาว)............................................. นามสกุล......................................................... 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา......................................................... เบอร์โทรติดต่อ............................................... 
E-mail………………………………………………………………………..  
  

3. นักศึกษาชื่อ (นาย/นางสาว)............................................. นามสกุล......................................................... 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา......................................................... เบอร์โทรติดต่อ............................................... 
E-mail………………………………………………………………………..  
  

4. นักศึกษาชื่อ (นาย/นางสาว)............................................. นามสกุล......................................................... 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา......................................................... เบอร์โทรติดต่อ............................................... 
E-mail………………………………………………………………………..  
  

5. นักศึกษาชื่อ (นาย/นางสาว)............................................. นามสกุล......................................................... 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา......................................................... เบอร์โทรติดต่อ............................................... 
E-mail………………………………………………………………………..  
  

6. นักศึกษาชื่อ (นาย/นางสาว)............................................. นามสกุล......................................................... 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา......................................................... เบอร์โทรติดต่อ............................................... 
E-mail………………………………………………………………………..  
  

7. นักศึกษาชื่อ (นาย/นางสาว)............................................. นามสกุล......................................................... 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา......................................................... เบอร์โทรติดต่อ............................................... 
E-mail………………………………………………………………………..  
  

8. นักศึกษาชื่อ (นาย/นางสาว)............................................. นามสกุล......................................................... 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา......................................................... เบอร์โทรติดต่อ............................................... 
E-mail………………………………………………………………………..  
  

9. นักศึกษาชื่อ (นาย/นางสาว)............................................. นามสกุล......................................................... 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา......................................................... เบอร์โทรติดต่อ............................................... 
E-mail………………………………………………………………………..  
  

10. นักศึกษาชื่อ (นาย/นางสาว)........................................... นามสกุล......................................................... 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา......................................................... เบอร์โทรติดต่อ............................................... 
E-mail………………………………………………………………………..  
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                                        แบบขอสอบโครงร่างศิลปนิพนธ์/ความก้าวหน้า 
 

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................รหัสนักศึกษา............................................... 
2. หลักสูตร..................................................................................สาขาวิชา............................................................................... 
3. มีความประสงค์ขอสอบโครงร่างศิลปนิพนธ/์ความก้าวหน้า เรื่อง 
   ภาษาไทย ..................................................................................................................................................................... 
   ภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................................................................... 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
        ลงนาม................................................นักศึกษา              
               (................................................) 
               .........../...................../............. 

4. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบศิลปนิพนธ์ มมีติ  
  ผ่าน   
  ผ่านแบบมีเงื่อนไข 
       …………………………………………………………………………………………………………………………….……..……..…………… 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……………… 
  ไม่ผ่าน 
 

   ลงนาม................................................ประธานหลักสูตร           ลงนาม..........................................กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ     
 (................................................)           (................................................) 

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

 

   ลงนาม.............................................กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ     ลงนาม...........................................กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ     
 (................................................)           (................................................) 

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

 

ลงนาม...........................................กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ     ลงนาม...........................................กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ         
(................................................)          (................................................) 
.........../...................../...............           .........../...................../............... 

 

 

หมายเหตุ : กรณี มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการเข้าร่วมสอบ  

ศก.03 
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แบบขอสอบป้องกันศิลปนิพนธ์ 
 
 

1. ช่ือนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................รหัสนักศึกษา................................................. 
2. หลักสูตร........................................................................................สาขาวิชา............................................................................. 
3. มีความประสงคข์อสอบป้องกันศิลปนิพนธ์เรื่อง  
   ภาษาไทย ....................................................................................................................................................................... 
   ภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................................................................... 

   ได้รับอนุมิตหิัวข้อศิลปนิพนธ ์  เมื่อวันท่ี.................เดือน........................................พ.ศ.................................. 
   สอบโครงร่างศิลปนิพนธ/์ความก้าวหน้า เมื่อวันท่ี.................เดือน........................................พ.ศ................................. 
   มีความประสงค์ขอสอบป้องกันศิลปนิพนธ ์ วันท่ี.......................เดือน........................................พ.ศ................................. 
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

         ลงนาม................................................นักศึกษา      
               (................................................) 

         .........../...................../.............. 
4. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบศลิปนิพนธ์ มีมต ิ  

  ผ่าน    
  ผ่านแบบมีเงื่อนไข 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
  ไม่ผ่าน 
 

ลงนาม ................................................ ประธานหลักสูตร               ลงนาม ................................................... กรรมการ/ผู้ทรงคณุวุฒิ  
           (................................................)           (................................................) 
            .........../...................../...............            .........../...................../............. 
 
ลงนาม ................................................ กรรมการ/ผู้ทรงคณุวุฒิ        ลงนาม .................................................กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ    
           (................................................)           (................................................) 

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

ลงนาม ................................................กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ    ลงนาม ................................................กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          (................................................)           (................................................)  
           .........../...................../...............                      .........../...................../...............  
 
 
หมายเหตุ : กรณี มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการเข้าร่วมสอบ 

ศก.04 


