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บทที่ 1
บทนํา
ความหมายและความสําคัญของวิ ทยานิ พนธ์
วิ ท ยานิ พนธ์ (Thesis หรื อ Dissertation) หมายถึ ง เรื่อ งที่เ รีย บเรีย งขึ้น จาก
การศึก ษาค้นคว้าวิจยั อย่างละเอียดและรอบคอบ โดยวิธ ีใดวิธ ีห นึ่ง ตามแบบแผนและลําดับ
ขัน้ ตอนของวิธกี ารวิจยั นัน้ ๆ ประกอบด้วยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุ ผลและมี
หลัก เกณฑ์ โดยมุ่ง ให้ผู้ทํ าวิท ยานิ พ นธ์รู้จกั วิธ ีก ารศึก ษาค้น คว้าอย่างมีเหตุ ผ ล มีระบบและ
สามารถรายงานผลของการศึกษาได้โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและรัดกุม เป็ นการทําวิจยั เพื่อเสนอ
รับปริญญา
ความสําคัญของการทําวิ ทยานิ พนธ์ มีหลายประการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
คณะอักษรศาสตร์, ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 2538 : 5) ดังนี้
1. ทํ าให้เกิด องค์ค วามรู้ใหม่แ ละข้อ เท็จ จริงใหม่ ๆ ทัง้ ในด้านทฤษฎี และด้าน
ปฏิบตั ิ
2. ทําให้มพี ฒ
ั นาการทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ
3. ช่ ว ยให้ ท ราบข้อ มูล ที่แ ท้จ ริงรวมทัง้ ข้อ บกพร่อ งเพื่อ นํ ามาใช้แ ก้ ปั ญ หาหรือ
นํามาใช้พฒ
ั นาการปฏิบตั งิ าน
4. ทําให้เกิดการรูจ้ กั ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล และสร้างทักษะในการแก้ไขปั ญหา
5. เพิ่ ม พู น ทั ก ษะในการเขี ย นรายงานทางวิ ช าการ ซึ่ ง จะเป็ นพื้ น ฐานของ
การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอื่นๆ

การใช้ภาษาในการเขียนวิ ทยานิ พนธ์
1. การเขีย นวิท ยานิ พ นธ์ ควรเขีย นให้ ถู ก ต้ อ งตามหลัก ไวยากรณ์ เขีย นเป็ น
ประโยคทีส่ มบูรณ์ มีประธาน กริยา กรรม มีประโยคเหตุแล้วมีประโยคผล และคําประธานอาจละ
ไว้ในฐานเข้าใจได้บา้ ง
2. เนื้ อหามีความคงเส้นคงวา กล่าวอย่างไรไว้ในตอนต้น ก็ควรกล่าวหรือเขียน
อย่างนัน้ ในตอนปลาย เพือ่ มิให้ขอ้ ความขัดแย้งกัน
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3. ควรใช้ ภ าษาเขี ย นที่ ก ะทั ด รัด ชั ด เจน สุ ภ าพ และเข้ า ใจง่ า ย ถึ ง แม้ ว่ า
วิทยานิพ นธ์เรื่องนัน้ จะเป็ นเรื่อ งวิชาการเฉพาะแขนง ทัง้ นี้เพื่อ ให้วทิ ยานิ พ นธ์เป็ นประโยชน์
อย่างกว้างขวาง
4. ในการถอดความจากภาษาอื่น ผู้เขียนไม่ควรแปลแบบคําต่ อคํา แต่ ควรถอด
ความเป็ นถ้อยคําสํานวนไทยอย่างแท้จริง โดยคงความหมายให้ตรงหรือใกล้เคียงกับของเดิมให้
มากทีส่ ุด
5. ควรมีก ารลํ า ดั บ ความที่ ด ี โดยอาจเรีย บเรีย งตามความสํ า คัญ และความ
เหมาะสมของเรือ่ งนัน้ ๆ เพื่อให้ขอ้ คิดสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปอย่างราบรืน่
6. ในย่อหน้าหนึ่ง ๆ นัน้ ควรมีใจความสําคัญเพียงประเด็นเดียว
7. ในการอธิบ ายหรือ บรรยายส่ ว นที่ ไ ม่ เ ป็ นเรื่อ งเฉพาะวิช า ผู้ เ ขีย นพึ ง ใช้ คํ า
ธรรมดามากกว่าคําศัพท์ ซึง่ เป็ นคํายากทีผ่ อู้ ่านต้องแปล
8. เมือ่ ต้องใช้ศพั ท์ทย่ี งั ไม่รจู้ กั กันแพร่หลาย ผูเ้ ขียนจะต้องเขียนคําอธิบายกํากับไว้
ตามสมควรในวงเล็บทันทีหลังคําศัพท์ หรือเขียนคําต้นศัพท์เดิมซึง่ อาจเป็ นคําภาษาต่างประเทศ
ไว้ในวงเล็บทันทีห ลังคําศัพ ท์ และวงเล็บครัง้ แรกเพียงครัง้ เดียวเท่ านัน้ เช่ น ศิลปะนิยม (Art
appreciation) แต่ ถ้ามีศพั ท์ภาษาไทยที่ใช้เป็ นที่เข้าใจอยู่แล้วไม่ต้องวงเล็บภาษาต่ างประเทศ
กํากับไว้ ถ้าคําอธิบายกํากับศัพท์นนั ้ ยืดยาว ควรทําเป็ นเชิงอรรถ
9. ในกรณีท่ศี พั ท์เฉพาะวิชาคําเดียวมีบญ
ั ญัติไว้หลายคํา ให้เลือกใช้คําที่นิยมใช้
กันแพร่หลายทีส่ ุด
10. ผูเ้ ขียนไม่ควรใช้คาํ หรือสํานวนเดียวกันบ่อย ๆ ในทีท่ ใ่ี กล้กนั
11. ไม่ ค วรใช้ อ ั ก ษรย่ อ ในส่ ว นที่ เ ป็ นคํ า อธิ บ ายโดยทั ว่ ไป เช่ น พ.ร.บ. แทน
พระราชบัญญัติ

การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
1. เครื่องหมายมหัพภาค (Period) ( . ) เป็ นเครื่องหมายแสดงว่าจบประโยคหรือ
ข้อความนัน้ ๆ แล้ว นิยมใช้ในการเขียนประโยคภาษาต่างประเทศ หลังเครือ่ งหมายมหัพภาคให้
เว้นระยะสองช่วงตัวอักษรก่ อนจะพิมพ์ข้อความต่ อไป ยกเว้นใช้ในคําย่อหรืออักษรย่อให้เว้น
เพียงหนึ่งช่วงตัวอักษรเท่านัน้ ตัวอย่างเช่น
Vol. 8 หรือ p. 11
2. เครื่องหมายยติ ภงั ค์ (Hyphen) ( - ) เป็ นเครื่องหมายขีดสัน้ ใช้สําหรับขีดเส้น
ต่อคํา ๆ เดียวกัน ซึง่ ถูกแยกบรรทัด เช่น ภาษา-อังกฤษ หรือ depend-able เป็ นต้น
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ในภาษาไทย เมื่อมีการแยกคําไว้ค นละบรรทัด โดยใช้เครื่องหมายยติภงั ค์น้ี
ควรมี ว ิ ธ ี ก ารแยกคํ า ที่ เ หมาะสม เช่ น คํ า ว่ า มหาวิท ยาลัย หอการค้ า ไทย ควรแยกว่ า
มหาวิทยาลัย-หอการค้าไทย มิใช่แยกเป็ น มหาวิทยาลัยหอ-การค้าไทย อนึ่งคําที่มนี ้อยพยางค์
เช่ น ประเพณี ว ัฒ นธรรม ควรยกทั ง้ คํ า ไปไว้ ใ นบรรทั ด ใหม่ ไม่ ค วรเขีย นแยกคํ า โดยใช้
เครือ่ งหมายยติภงั ค์คนั ่
ในภาษาต่างประเทศ เมื่อมีการอธิบายความหรือเสริมความหรือเชื่อมประโยค
ต้องใช้เครื่องหมายยติภงั ค์ 2 ขีด โดยไม่ต้องเว้นระยะทัง้ ตอนต้นและตอนท้ายของเครื่องหมาย
ดังตัวอย่าง
Speech depends heavily on habit. Yes, habits can be
changed,…. Most people with power to influence their lives--teacher,
bosses, and so on--do not care.
3. เครื่องหมายวงเล็บโค้ง (Parentheses) ( ) ใช้ในกรณีต่อไปนี้
3.1 เมือ่ ต้องการเสริมหรืออธิบายความให้ชดั เจน ตัวอย่างเช่น
จึงสรุป ได้ว่ า มนุ ษ ย์ห รือ ขัน ธ์ 5 นัน้ ได้ส ร้างโลภะ (ความโลภ) โทสะ
(ความโกรธ) และโมหะ (ความหลงผิด) ให้แก่ตวั เองทัง้ สิน้
Somewhere there is someone (often a columnist) who is cutting out and
filing your words.
3.2 ใช้ก ับ ข้อ ความที่เป็ น รายการอ้ างอิง เพื่อ เป็ น การระบุ ถึง แหล่ ง ที่ม าของ
ข้อความในตอนนัน้
4. เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม (Brackets) [ ] ใช้ในกรณีต่อไปนี้
4.1 เพื่อขยายคําหรือข้อความให้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ ในทีน่ ้ีหมายความว่าเป็ น
การเพิม่ เติมคําหรือข้อความของผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์ลงไปในข้อความทีค่ ดั ลอกมา นิยมใช้ในการ
เขียนประโยคภาษาต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น
“For example, Coca-Cola spends millions is advertising each year
[promotion], whereas King Edward Cigars, a bestseller, spends next to
nothing.” (McGrill, 1986: 50)
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4.2 เพื่อทําให้ขอ้ ความทีค่ ดั ลอกมานัน้ มีโครงสร้างทางไวยากรณ์ทถ่ี ูกต้อง นิยม
ใช้ในการเขียนประโยคภาษาต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น
“John F. Kennedy…[was] an immortal figure of courage and dignity in the
hearts of most Americans.” (George, 1970: 7)
4.3 กรณีทค่ี ําหรือวลีบางคําในต้นฉบับผิดหรือสํานวนภาษาไทยไม่รดั กุมเข้าใจ
ยาก ก็ให้คงไว้เช่นนัน้ ผูเ้ ขียนอาจแก้ไขหรืออธิบายความในวงเล็บเหลีย่ มต่อมาหรือในเชิงอรรถ
ขยายความก็ได้ และถ้าเป็ นวิทยานิพนธ์ทเ่ี ขียนเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้เขียน [sic] ต่อท้ายคํา
ทีผ่ ดิ เพื่อเป็ นการบอกกล่าวให้ผอู้ ่านทราบว่าข้อมูลทีป่ รากฏในต้นฉบับพิมพ์ผดิ และผูเ้ ขียนไม่ม ี
ส่วนรับผิดชอบต่อข้อผิดดังกล่าว ตัวอย่างเช่น
“TV news and entertainment programs are watched by millions, but the
public relations opportunity [sic] are far fewer than those in the print media.”
(Holtman, 1990: 8)
5. เครื่องหมายอัญประกาศ (Quotation) (“…..”) และเครื่องหมายจุดไข่ปลา
(Ellipsis Dot) (…) ดูหลักการใช้ทห่ี น้า 16 - 20

บทที่ 2
ขัน้ ตอนการทําสารนิ พนธ์/วิ ทยานิ พนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ในการทําสารนิ พ นธ์/วิท ยานิ พ นธ์/ดุษ ฎีนิพ นธ์ นั ก ศึก ษาต้อ งปฏิบ ัติต ามข้อ กํ าหนดของบัณ ฑิต
วิทยาลัยเกีย่ วกับขัน้ ตอนการทํา ตามลําดับก่อนหลังทัง้ 17 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนทําสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทได้ ต้องมีหน่ วยกิตสะสม
ไม่น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต โดยได้รบั ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
2. นักศึกษาจะลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอกได้ ต้องมีหน่ วยกิตสะสมตามทีร่ ะบุ
ไว้ในแต่ละหลักสูตร มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ํากว่า 3.00 และสอบผ่านโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์แล้ว
3. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนทําสารนิพ นธ์/วิทยานิพ นธ์/ดุ ษ ฎีนิพ นธ์ค รัง้ แรก 3 หน่ วยกิต
หรือตามทีก่ ําหนดไว้ในหลักสูตร การลงทะเบียนครัง้ ต่อไปให้ขอความเห็นชอบจากอาจารย์
ทีป่ รึกษา
4. ในภาคการศึกษาปกติท่นี ักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนทําสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น ให้เสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็ น
นักศึกษา จนกว่าจะส่งมอบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
5. เมื่อ นั ก ศึก ษาลงทะเบียนทํ าสารนิ พ นธ์/วิท ยานิ พ นธ์/ดุ ษ ฎีนิพ นธ์แ ล้ว หลัก สูต รจะเสนอ
รายชื่ออาจารย์ท่ปี รึกษาเพื่อขออนุ มตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัตสิ อดคล้องตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. เมื่อ อาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์/ดุ ษ ฎีนิ พ นธ์เห็น ว่านัก ศึก ษาพร้อ มที่จะสอบป้ อ งกัน
โครงร่างวิท ยานิ พ นธ์ห รือ ดุษ ฎีนิ พ นธ์ (PROPOSAL) ให้นัก ศึก ษายื่นคํ าร้อ งขอสอบต่ อ
บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 เดือน
7. คณะกรรมการบัณ ฑิต ศึก ษาประจํา หลัก สู ต ร พิจ ารณาเสนอขอแต่ ง ตัง้ กรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ต่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัตสิ อดคล้องกับ
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต้องทําภายในภาคการศึกษาที่
นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ครัง้ แรก
8. นักศึกษาต้องสอบป้ องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (PROPOSAL) ให้เสร็จสิ้นใน
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนหน่ วยกิตวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ในกรณีท่นี ักศึกษาไม่
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สามารถดําเนินการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเวลาทีก่ ําหนดให้นักศึกษายื่นคําร้องขอผ่อน
ผันได้เป็ นคราวๆไป
ในกรณีท่นี ักศึกษาปริญญาโทสอบป้ องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ ไม่ผ่านในครัง้ แรก
ให้ ม ีส ิท ธิส อบได้ อี ก ไม่ เ กิ น 1 ครัง้ ถ้ า สอบไม่ ผ่ า นให้ เ ปลี่ย นไปสอบประมวลความรู้
(COMPREHENSIVE EXAMINATION) แทน โดยที่นกั ศึกษาต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดใน
แผนการศึกษา ข.
9. ในกรณีท่นี ักศึกษาไม่ผ่านการสอบป้ องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ และแจ้งความประสงค์จะ
ขอสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION)แทน ให้เปลี่ยนค่าคะแนน
หน่ วยกิตของวิทยานิพนธ์ทล่ี งทะเบียนไว้แล้วนัน้ เป็ น W (WITHDRAWAL) การประเมินผล
การสอบป้ องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะใช้ค่าคะแนน P (PASSED) หรือ F (FAILED)
10. เมื่อนักศึกษาได้ผ่านการประเมินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาดําเนินการ
ทําวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อ
เสร็จ แล้ว ให้เสนอขอสอบปากเปล่ า วิท ยานิ พ นธ์/ดุ ษ ฎีนิ พ นธ์ต่ อ บัณ ฑิต วิท ยาลัย โดย
นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์และบทคัดย่อทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบขัน้ สุดท้าย
จากอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 เดือน
11. การพิมพ์วทิ ยานิพนธ์ให้ใช้รปู แบบตามทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
12. ในกรณีทว่ี ทิ ยานิพนธ์ไม่เสร็จสิน้ สมบูรณ์ ให้กําหนดค่าคะแนนหน่ วยกิตวิทยานิพนธ์ทล่ี งไว้
ในแต่ละภาคการศึกษาเป็ น I (Incomplete) และจะเปลี่ยนเป็ น S (SATISFACTORY) หรือ
U (UN SATISFACTORY) ในภายหลัง เมือ่ วิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว
13. คณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษาประจําหลัก สูตรพิจารณาเสนอขอแต่ งตัง้ กรรมการสอบปาก
เปล่าวิทยานิพนธ์ต่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัตสิ อดคล้องกับข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา ในกรณีท่นี ักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ไม่
ผ่านในครัง้ แรก ให้มสี ทิ ธิสอบได้อกี 1 ครัง้ ภายในเวลา 3 เดือน นับจากวันสอบแต่ไม่เร็ว
กว่า 1 เดือน
14. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจวิทยานิพนธ์นนั ้ และรายงาน
ผลต่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันสอบ
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15. ในกรณีทค่ี ณะกรรมการอนุ มตั ใิ ห้ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องดําเนินการ
ดังนี้
- นําเสนอวิทยานิพนธ์ต่อทีป่ ระชุมวิชาการ
ทีม่ ี Proceeding หรือ
- นําวิทยานิพนธ์/ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ลงตีพมิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการ
อื่นๆ ทีม่ กี รรมการอนุมตั ใิ นการเผยแพร่

- ส่งวิทยานิพนธ์ทแ่ี ก้ไขแล้วให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ตรวจรูปแบบก่อนนําไปเข้าเล่ม
- ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และเอกสาร
ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตั ว เล่ ม วิ ท ย านิ พ น ธ์ ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์
(รู ป แบบตามมหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด 1
ฉบับ)
2. บทคัดย่อ ภาษาไทย 1 ฉบับ
ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
3. แผ่ น ดิ ส ก์ ว ิ ท ยานิ พ นธ์ พ ร้ อ มกล่ อ ง
2 ชุด (รูปแบบตามมหาวิทยาลัย
กําหนด)
4. ห ลั ก ฐาน การนํ าเสน อผ ลงาน ต่ อ ที่
ประชุม หรือหลักฐานการตีพมิ พ์
วิทยานิพนธ์

16. นั ก ศึ ก ษาต้ อ งดํ า เนิ น การแก้ ไ ขรู ป เล่ ม วิท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็จ ภายใต้ ก ารดู แ ลของ
คณะกรรมการสอบ ทัง้ นี้ ให้ถือ วัน ที่นัก ศึก ษาส่ งวิท ยานิ พ นธ์/ดุ ษ ฎีนิ พ นธ์ฉ บับ สมบู รณ์
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นวันทีส่ อบผ่านวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
17. นักศึกษาต้องมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาในวันส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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ขัน้ ตอนการทําวิ ทยานิ พนธ์
1. นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์จาํ นวน 3 หน่วยกิตหรือตามจํานวนหน่วยกิตทีแ่ ต่ละหลักสูตรกําหนด (โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์) และรับคูม่ อื การทําวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย
2.

นักศึกษาเสนอหัวข้อและจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์นําเสนอต่อคณะวิชา

3. หลักสูตรขออนุ มตั กิ ารสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ และกําหนดวันสอบ
4.

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และประสานงานการสอบ

5. นักศึกษาทีส่ อบผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์จะได้ผลการสอบคือ S และลงทะเบียนอีก 6-9 หน่วยกิตใน
ภาคการศึกษาต่อไปโดยของความเห็นขอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา หรือรักษาสถานภาพในการทําวิทยานิพนธ์
6. เมื่อ การทําวิท ยานิ พ นธ์ใกล้เสร็จสิ้นลง และนักศึกษามีความพร้อมที่จะสอบป้ อ งกัน วิท ยานิ พ นธ์โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ทเ่ี หลือให้ครบ
7.

เมื่อวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะวิชา

8. หลักสูตรขออนุ มตั กิ ารสอบวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมเสนอรายชือ่ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และกําหนดวันสอบ
9.

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และประสานงานการสอบ

10. ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ แจ้งผลการสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านหลักสูตรและคณะวิชา
พร้อมเสนอขออนุมตั ปิ ริญญามายังบัณฑิตวิทยาลัย

สมบูรณ์

11. นักศึกษาดําเนินการแก้ไขเนื้อหาตามทีค่ ณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เสนอและจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับ

12. นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์มายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตรวจสอบรูปแบบให้ถกู ต้องตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

12.1 เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
เห็ น ว่ า วิท ยานิ พ นธ์ มี รูป แบบถู ก ต้ อ งตามข้อ บั ง คับ มหาวิท ยาลัย
หอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาบัณ ฑิตวิทยาลัย
จะแจ้งให้นกั ศึกษาทราบเพื่อนําวิทยานิพนธ์ไปดําเนินการต่อไป

12.2 เมื่อบัณ ฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบความถูกต้อง และพบว่า
รูป แบบวิท ยานิ พ นธ์ต้ อ งมีก ารแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ งตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย
หอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้
นักศึกษาทราบเพื่อนําวิทยานิพนธ์กลับไปแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบตรวจสอบ
ความถูกต้องรูป แบบวิทยานิพนธ์ และนํ ามาส่งที่บัณฑิตวิทยาลัยอีกครัง้ หนึ่ ง
จนกว่าบัณฑิตวิทยาลัยจะออกแบบตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบวิทยานิพนธ์
ให้แก่นกั ศึกษา เพื่อนําวิทยานิพนธ์ไปดําเนินการต่อไปในข้อ 13

13. นักศึกษาทําเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์นําเสนอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพือ่ ลงลายมือชือ่ อนุมตั วิ ทิ ยานิพนธ์และ
นําเสนอต่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเพือ่ ลงลายมือชือ่ เป็ นลําดับสุดท้ายในการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาต้องนําส่งแผ่น CD-ROM
จํานวน 2 แผ่น ซึง่ พิมพ์ดว้ ย Microsoft Word มาพร้อมกับวิทยานิพนธ์เพือ่ จัดทําฐานข้อมูลต่อไป

14. บัณฑิตวิทยาลัยขออนุมตั ปิ ริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

9
บัณฑิ ตวิ ทยาลัย
มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย
แบบตรวจสอบความถูกต้ องรูปแบบวิ ทยานิ พนธ์
ชื่อ-สกุลนักศึกษา...............................................................รหัส...............................................
หลักสูตร.................................................................................................................................
สาขาวิชา.................................................................................................................................
ชื่อปริญญา..............................................................................................................................
หัวข้อวิทยานิพนธ์...................................................................................................................
อาจารย์ทป่ี รึกษา.....................................................................................................................
...........................................
ลายมือชื่อนักศึกษา
............./............../..............
สําหรับบัณฑิ ตวิ ทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบวิทยานิพนธ์
ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความเห็นว่าวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้
 ถูกต้อง ให้ดาํ เนินการต่อไปได้
 ไม่ถูกต้อง ให้ดาํ เนินการแก้ไขต่อไปตามรายละเอียดแนบท้าย
 ความเห็นเลขานุการบัณฑิ ตวิ ทยาลัย
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
...........................................
(
)
เลขานุ การบัณฑิตวิทยาลัย
............./............../..............
 ความเห็นคณบดีบณ
ั ฑิ ตวิ ทยาลัย
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
...........................................
(
)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
............./............../..............
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บัณฑิ ตวิ ทยาลัย
มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย
รายละเอียดการแก้ไขความถูกต้องรูปแบบวิ ทยานิ พนธ์
1. หน้าปกนอก......................................................................................................................
2. หน้าปกใน.........................................................................................................................
3. หน้าอนุ มตั .ิ .......................................................................................................................
4. หน้าบทคัดย่อ (ภาษาไทย).................................................................................................
5. หน้าบทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................
6. หน้ากิตติกรรมประกาศ......................................................................................................
7. หน้าสารบัญ......................................................................................................................
8. หน้าสารบัญตาราง.............................................................................................................
9. หน้าสารบัญรูป..................................................................................................................
10. สารบัญกราฟ....................................................................................................................
11. แผนภูม.ิ ............................................................................................................................
12. ภาพประกอบ....................................................................................................................
13. บทที่ 1.............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
14. บทที่ 2.............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
15. บทที่ 3.............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
16. บทที่ 4.............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
17. บทที่ 5.............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
18. บรรณานุ กรม....................................................................................................................
19. ภาคผนวก.........................................................................................................................
20. ประวัตผิ เู้ ขียน....................................................................................................................
21. อื่น ๆ................................................................................................................................
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ใบรับรองวิ ทยานิ พนธ์
บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย
ชื่อปริ ญญา
สาขาวิ ชา
เรื่อง

(พิมพ์ช่อื นักศึกษา)
ชื่อนักศึกษา

กรณีชอ่ื เรื่องยาวเกิน 1 บรรทัด ให้พมิ พ์ชอ่ื เรื่องใน
ลักษณะเหมือนสามเหลีย่ มหัวกลับ

ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุมตั ใิ ห้นบั วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
..................................คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
( ใส่ช่อื
)
คณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธ์
..................................ประธานกรรมการ
( ใส่ช่อื
)
..................................อาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก
( ใส่ช่อื
)
..................................อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม (ถ้ามี)
( ใส่ช่อื
)
..................................กรรมการ
( ใส่ช่อื
)
..................................กรรมการ
( ใส่ช่อื
) (ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก)
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THESIS APPROVAL
GRADUATE SCHOOL
Degree
Major Field
Title

(Name in Print)
Name

กรณีชอ่ื เรื่องยาวเกิน 1 บรรทัด ให้พมิ พ์ชอ่ื เรื่องใน
ลักษณะเหมือนสามเหลีย่ มหัวกลับ

Graduation Year

Accepted by Graduate School, University of the Thai Chamber of Commerce in
Partial Fulfillment of the Requirements for the Master’s Degree.
..............................................Dean, Graduate School
(
)
Thesis Committee

..............................................Chairperson
(
)
..............................................Thesis Advisor
(
)
..............................................Thesis Co-advisor (if any)
(
)
..............................................Member
(
)
..............................................External Member
(
)
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ใบรับรองวิ ทยานิ พนธ์
บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ใส่ชอ่ื ปริญญา

ปริญญา
ใส่ชอ่ื สาขาวิชา

เรือ่ ง

สาขาวิชา
ใส่ชอ่ื เรือ่ ง

กรณีชอ่ื เรื่องยาวเกิน 1 บรรทัด ให้พมิ พ์ชอ่ื เรื่องใน
ลักษณะเหมือนสามเหลีย่ มหัวกลับ

ใส่ชอ่ื นักศึกษา

ใส่ชอ่ื ปี ทส่ี าํ เร็จ

ชื่อนักศึกษา

ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุมตั ใิ ห้นบั วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
..................................คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(ใส่ชอ่ื คณบดี)

คณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธ์
..................................ประธานกรรมการ
(ใส่ชอ่ื ประธานกรรมการ)

..................................อาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก
(ใส่ชอ่ื อาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก)

..................................อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม (ถ้ามี)
(ใส่ชอ่ื อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม)

..................................กรรมการ
(ใส่ชอ่ื กรรมการ)

..................................กรรมการ (ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก)
(ใส่ชอ่ื กรรมการ)
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THESIS APPROVAL
GRADUATE SCHOOL
Enter degree
Degree
Enter major field
Major Field
Title enter title
enter name
Name

กรณีชอ่ื เรื่องยาวเกิน 1 บรรทัด ให้พมิ พ์ชอ่ื เรื่องใน
ลักษณะเหมือนสามเหลีย่ มหัวกลับ

enter graduation year
Graduation Year

Accepted by Graduate School, University of the Thai Chamber of Commerce in
Partial Fulfillment of the Requirements for the Master’s Degree.
..........................Dean, Graduate School
(enter Dean’s name)
Thesis Committee
..........................Chairperson
(enter chairperson’s name)
..........................Thesis Advisor
(enter Thesis advisor’s name)
..........................Thesis Co-advisor (if any)
(enter the name if any)
..........................Member
(enter Member’s name)
..........................External Member
(enter the name)

บทที่ 3
ส่วนประกอบของวิ ทยานิ พนธ์
ส่วนประกอบของวิ ทยานิ พนธ์
วิทยานิพนธ์แบ่งออกได้เป็ น 5 ส่วน คือ
1. ส่วนนํา (Preliminary Materials)
2. ส่วนเนื้อความ (Body of the Thesis)
3. ส่วนอ้างอิง (Reference Materials)
4. ภาคผนวก (Appendices)
5. ประวัตผิ เู้ ขียน (Biography)
1. ส่วนนํา มีส่วนประกอบและรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 ปกนอก หรือหน้ าปก เป็ นกระดาษแข็งนํ้าเงินเข้ม ประกอบด้วย
ส่วนบน: ชื่อวิทยานิพนธ์
ส่วนกลาง: ชื่อ และนามสกุ ล ของผู้เขียนวิท ยานิ พ นธ์ โดยให้เขีย นคํานํ า
หน้านาม (เช่น นาย นาง นางสาว) ด้วย และถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ ์ บรรดาศักดิ ์ ให้ใส่ไว้ดว้ ย แต่
ไม่ต้องเขียนคุณวุฒใิ ด ๆ ไว้ทา้ ยชื่อ เพราะรายละเอียดดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในประวัตผิ เู้ ขียนใน
ตอนท้ายวิทยานิพนธ์
ส่วนล่าง: เขียนเป็ นรูปแบบดังนี้
วิทยานิพนธ์น้เี ป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา..........................
สาขาวิชา................................
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. ....................
ISBN………………..

หมายเหตุ :

พ.ศ. ในทีน่ ้ี คือ ปี ทส่ี าํ เร็จการศึกษา
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A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
For the Degree of Master of ………………………
Department of ……………………………
Graduate School
University of the Thai Chamber of Commerce
1.2 หน้ าปกใน จะมีร ายละเอีย ดเช่ น เดีย วกับ ปกนอก หรือ หน้ า ปก กรณี
วิทยานิพนธ์ภาษาไทยให้พมิ พ์ “ลิขสิทธิ ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” ไว้
บรรทัดสุดท้ายของหน้ าสําหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้พมิ พ์ “©Copyright by University
of the Thai Chamber of Commerce”
หน้าปกในให้ม ี 2 หน้า ถ้าเขียนวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาไทยหน้าแรกให้พมิ พ์
เป็ นภาษาไทย หน้ าที่สองพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษ ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้พมิ พ์
ด้ ว ยตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่ ทุ ก ตั ว (ยกเว้ น คํ า ศัพ ท์ เ ฉพาะทางวิท ยาศาสตร์) ถ้ า วิท ยานิ พ นธ์ เ ป็ น
ภาษาต่างประเทศ หน้าแรกยังคงพิมพ์ขอ้ ความเป็ นภาษาไทย แต่หน้าทีส่ องให้พมิ พ์เป็ นภาษาที่
ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
1.3 หน้ าอนุมตั ิ เป็ นการรับรองจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ว่าอนุ มตั ใิ ห้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต
ถ้าวิทยานิพนธ์เขียนเป็ นภาษาไทย ให้พมิ พ์หน้ าอนุ มตั เิ ป็ นภาษาไทย ถ้า
วิทยานิพนธ์เป็ นภาษาต่างประเทศ ก็ให้พมิ พ์หน้าอนุ มตั เิ ป็ นภาษาทีใ่ ช้เขียนวิทยานิพนธ์นนั ้ ๆ
1.4 หน้ าบทคัด ย่ อ บทคัด ย่อ คือ ข้อ ความโดยสรุป ของเนื้ อ หาวิท ยานิ พ นธ์
เขียนอย่างสัน้ กะทัดรัด ชัด เจน ครอบคลุมเนื้อ หาสําคัญ ของการศึก ษาค้นคว้าวิจยั เรื่อ งนัน้ ไว้
ทัง้ หมด (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์, 2540: 59) เขียนในลักษณะของการรายงานผลไม่ควรมีคํา
วิจารณ์
เนื้ อ หาของบทคัด ย่ อ ประกอบด้ ว ย จุ ด มุ่ ง หมายและขอบเขตการวิจ ัย
วิธดี ําเนินการวิจยั รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ วิธกี ารเก็บข้อมูล จํานวนและลักษณะของกลุ่มที่ศกึ ษา
ผลการวิจยั รวมทัง้ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (ถ้ามีการทดสอบ)
บทคัดย่อทีด่ ี ควรมี : ความถูกต้อง โดยระบุจดุ ประสงค์และเนื้อหาของเรือ่ ง
ตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ ความสมบูรณ์ เช่น คําย่อ คําทีไ่ ม่คุน้ เคยให้เขียนเต็มเมื่อกล่าวถึง
ครัง้ แรก ไม่จําเป็ นต้อ งอ้างเอกสารยกตัวอย่าง ยกข้อ ความ สมการหรือ ภาพวาด คําที่ใช้ใน
บทคัดย่อ เป็ นคําสําคัญ เพื่อประโยชน์ ในการทําดรรชนี สําหรับการสืบค้นข้อมูล ความเฉพาะ
กระชับ ชัดเจน ประโยคแต่ละประโยคมีความเหมายโดยเฉพาะประโยคนํา พยายามเขียนให้สนั ้
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ที่สุด ลักษณะของการรายงานมากกว่าการประเมิน จึงไม่ควรมีคําวิจารณ์ นอกจากรายงานผล
ข้อมูลตัวเลขที่สําคัญที่ได้จากการวิจยั ความน่ าอ่านและราบรื่น การเขียนใช้ประโยคในรูปของ
อกรรมกริยา (Active voice) ใช้ปัจจุบนั กาลเมื่อสรุปและประยุกต์ผลการวิจยั ในขณะที่ใช้อดีต
กาลเมือ่ กล่าวถึงวิธวี จิ ยั และการทดสอบ
วิทยานิพนธ์ทุกเล่มต้องจัดพิมพ์บทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมี
ความยาวแต่ละภาษาไม่เกินกว่า 250 – 500 คํา หรือประมาณ 1 – 2 หน้ากระดาษพิมพ์
1.5 กิ ตติ กรรมประกาศ คือ ข้อความกล่าวขอบคุณผู้ช่วยเหลือ และให้ความ
ร่วมมือในการค้นคว้าเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ ควรเขียนเป็ นภาษาทางวิชาการ ไม่ใช้ภาษาพูดและ
คําสแลง การระบุ ช่อื บุ ค คลให้ระบุ ช่ ือจริงพร้อมนามสกุ ลและคํานํ าหน้ า ห้าใช้ช่ ือ เล่น ถ้าเป็ น
บุ ค ค ล ที่ ม ี ย ศ /ตํ าแ ห น่ งท างวิ ช าก าร แล ะตํ าแ ห น่ งห น้ าที่ ก ารงาน ให้ ระบุ ไว้ ด้ ว ย
กิต ติก รรมประกาศนี้ ให้พ ิม พ์ไว้ต่ อ จากบทคัด ย่อ วิท ยานิ พ นธ์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ า ท้าย
ข้อความไม่ตอ้ งระบุช่อื ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์
1.6 สารบัญ คือ รายการที่แสดงส่วนประกอบสําคัญ ทัง้ หมดของวิทยานิพนธ์
ให้เขียนด้วยภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์โดยเรียงตามลําดับเลขหน้ า หน้ าแรกของสารบัญ ไม่
ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่นบั หน้า ส่วนหน้าถัดไป พิมพ์เลขหน้ากํากับทุกหน้า
1.7 สารบัญตาราง (ถ้ามี) เป็ นส่วนที่แจ้งตําแหน่ งหน้าของตารางทัง้ หมด ที่ม ี
อยูใ่ นวิทยานิพนธ์ พิมพ์เรียงลําดับต่อจากส่วนสารบัญ
1.8 สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ (ถ้ามี) เป็ นส่วนทีแ่ จ้งตําแหน่ งหน้าของ
รูปภาพ แผนที่ แผนภูม ิ กราฟ ฯลฯ ทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ในวิทยานิพนธ์ พิมพ์ขน้ึ หน้าใหม่เรียงต่อจาก
สารบัญตาราง
1.9 คําอธิ บายสัญ ลักษณ์ และคําย่อ (ถ้ามี) เป็ นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์
และคําย่อต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในวิทยานิพนธ์ พิมพ์ขน้ึ หน้าใหม่เรียงต่อจากสารบัญภาพ
2. ส่วนเนื้ อความ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
2.1 บทนํ า กล่ าวถึง ความเป็ น มาและความสํ าคัญ ของปั ญ หา วัต ถุ ป ระสงค์
ขอบเขตของการวิจยั วิธกี ารดําเนินการวิจยั โดยย่อและประโยชน์ ท่จี ะได้จากการวิจยั ในส่วน
รายละเอียดอื่น ๆ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์และสาขาวิชานัน้ ๆ
2.2 ตัวเรือ่ ง เนื้อหาของตัวเรือ่ งวิทยานิพนธ์จะแบ่งออกเป็ นกีบ่ ทก็ได้ตามความ
จําเป็ น ในส่วนนี้บทหนึ่งควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปริทศั น์ วรรณกรรม (Literature Review) ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นการรายงานหรือสรุปหรืออภิปรายทฤษฎี แนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องทีศ่ กึ ษา ส่วนอีกบทหนึ่งเกี่ยวกับระเบียบวิธกี ารที่ใช้ในการวิจยั โดยละเอียด เช่น ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อ มูล วิธกี ารวิเคราะห์ข้อมูล
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เป็ นต้น และอีกบทหนึ่งเป็ นการวิเคราะห์และรายงานผลการวิจยั โดยละเอียด โดยนํ าเสนอในรูป
ของตาราง หรือกราฟ
อนึ่ง วิทยานิพนธ์แต่ละเรื่องจะมีวธิ กี ารวิจยั เป็ นแบบเฉพาะของตัวเองและ
ขัน้ ตอนโดยละเอียดของส่วนตัวเรื่องควรดําเนินตามแบบแผนของวิธกี ารวิจยั ที่เป็ นทีย่ อมรับใน
แต่ละสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
2.3 บทสรุปการวิ จยั อภิ ปรายผล และข้ อเสนอแนะ เป็ นตอนที่สรุปพร้อม
การอภิปรายผลการวิจยั ข้อเสนอแนะของผู้เขียนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการวิจยั ใน
อนาคต รวมทัง้ ข้อจํากัดในการวิจยั (ถ้ามี)
3. ส่ ว นอ้ า งอิ ง ในวิท ยานิ พ นธ์ แ ต่ ล ะเรื่ อ งจะต้ อ งมีบ รรณานุ ก รม หรือ
เอ ก ส า ร อ้ า ง อิ ง ซึ ่ ง ไ ด้ แ ก่ ร า ย ชื ่ อ ห นั ง สือ สิ ่ง พ ิม พ์ แ ล ะ สื ่ อ ป ร ะ เภ ท อื ่ น ๆ ที ่ ใ ช้
ประกอบการเขีย นวิท ยานิ พ นธ์ เ รื่อ งนั ้น บรรณานุ ก รมหรือ เอกสารอ้ า งอิ ง จะอยู่ ต่ อ จาก
ส่ ว นเนื้ อ เรื่อ งและก่ อ นภาคผนวก (ถ้ า มี)
4. ภาคผนวก คือ สาระสําคัญที่นํามาจัดไว้ในตอนท้ายสุดของวิทยานิพนธ์และ
อยู่ต่ อ จากบรรณานุ ก รม เพื่อ เป็ น การเสริม เนื้ อ หาให้ส มบูรณ์ ยงิ่ ขึ้น สาระเหล่า นี้ห ากนํ าไป
เขีย นไว้ใ นส่ว นเนื้ อ หาแล้ว อาจทํา ให้เ สีย กระบวนความได้ ตัว อย่า งเช่น แบบสอบถาม
หนังสือแนะนําตัว สูตรหรือรหัสที่ใช้ในการคํานวณ เป็ นต้น
หน้าแรกของภาคผนวก ให้ขน้ึ ใหม่ มีคําว่า ภาคผนวกอยู่กงึ กลางหน้ ากระดาษ
โดยใช้ขนาดตัวอักษร 18 นิ้ว (เฉพาะหน้ านี้ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้ า) ในกรณีท่มี ภี าคผนวกหลาย
เรื่อง ให้กําหนดเป็ นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก... โดยแต่ ละภาคผนวกให้ขน้ึ หน้ า
ใหม่และพิมพ์เลขหน้าทุกหน้า
5. ประวัติผเ้ ู ขียน
ให้เขียนเป็ น ความเรียงความยาวไม่เกิน 1 หน้ า ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ
นามสกุล พร้อมคํานํ าหน้า (เช่น นาย นาง นางสาว) และถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ ์ บรรดาศักดิ ์ ก็ให้
ใส่ไว้ดว้ ย วัน เดือน ปี และสถานทีเ่ กิด วุฒกิ ารศึกษาตัง้ แต่ขนั ้ ปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าขึน้
ไป สถานศึกษาและปี พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา ประสบการณ์ ทํางาน ขื่อผลงานทางวิชาการ ที่
ตีพมิ พ์เผยแพร่ รางวัลหรือทุ นการศึกษาเฉพาะที่สําคัญ ตําแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบนั และสถานที่
ทํางาน
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บทที่ 4
การอ้างอิ งและเขียนเชิ งอรรถ
การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์นนั ้ จะมีการอ้างแนวคิด ทฤษฎีหรือหลักการต่าง ๆ
รวมทัง้ ผลการวิจยั ทีส่ นับสนุ นหรือตรงข้ามกับเรือ่ งทีศ่ กึ ษาจากนักวิชาการหลายท่าน ในการ
อ้างอิงนัน้ อาจจะเป็ นการสรุปแนวคิดหรือผลการวิจยั จากเอกสารเล่มใด หรือหลาย ๆ เล่ม หรือ
จากหน้าใดหน้าหนึ่ง หรือเป็ นการคัดลอกข้อความมาโดยตรง ไม่ว่าจะใช้วธิ กี ารใดวิธกี ารหนึ่ง
ข้างต้น จําเป็ นอย่างยิง่ ทีผ่ เู้ ขียนจะต้องทําการอ้างอิงเพื่อบอกกล่าวกับผูอ้ ่านว่าได้ขอ้ คิดนัน้ มา
จากเอกสารใด
ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการให้เกียรติแก่ผเู้ ป็ นเจ้าของความคิดและเพื่อการติดตามอ่าน
รายละเอียดหรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่อไป
ซึง่ ทําให้ขอ้ เขียนมีน้ํ าหนักและ
น่ าเชื่อถือ
ข้อความใดทีผ่ เู้ ขียนคัดลอกมาโดยตรงจากข้อเขียนหรือคําพูดของคนอื่น เพื่อใช้
ประกอบการเรียบเรียงเนื้อหาในวิทยานิพนธ์เรียกว่า “อัญพจน์ (Quotation)” ข้อความลักษณะ
ดังกล่าวต้องเขียนอ้างอิงบอกแหล่งทีม่ าของข้อความเหล่านัน้ ทันที ซึง่ มีหลักการเขียน * ดังนี้
1. อัญพจน์ตอ้ งเหมือนต้นฉบับเดิมทุกประการ ไม่ควรแทรกข้อความของผูเ้ ขียน
ปะปนในอัญพจน์ แต่ถา้ จําเป็ นต้องแทรกคําหรือวลีให้ใช้เครือ่ งหมายวงเล็บเหลีย่ ม [ ] เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าเป็ นข้อความทีผ่ เู้ ขียนได้เพิม่ เติมขึน้ ภายหลัง ดังตัวอย่างทีป่ รากฏในข้อ 4.1, 4.2 และ
4.3 ทีห่ น้า 4 (การใช้เครือ่ งหมายวงเล็บเหลีย่ ม [ ])
2. กรณีอญ
ั พจน์เป็ นความเรียง (prose) และมีความยาวไม่เกิน 4 บรรทัด หรือเป็ น
ร้อยกรอง (verse) ทีม่ คี วามยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้พมิ พ์ต่อจากข้อความในวิทยานิพนธ์ได้โดย
ไม่ตอ้ งขึน้ บรรทัดใหม่ และต้องใส่เครือ่ งหมายอัญประกาศ (“......”) กํากับข้อความเหล่านัน้ ด้วย
หากเป็ นร้อยกรองให้ใส่เครือ่ งหมายทับ ( / ) ตรงคําสุดท้ายของข้อความแต่ละบรรทัดและเว้น 1
ระยะก่อนพิมพ์ขอ้ ความต่อไป ดังตัวอย่าง
ได้มนี กั วิชาการหลายท่าน อธิบายความหมายของ เมตาเดตา (Metadata) ไว้หลาย
ทัศนะ อาทิตย์
Thornely (1998: 75) กล่าวว่า เมตาดาตา หมายถึง “ข้อมูลทีบ่ อกรายละเอียดของข้อมูล
ของเว็บนัน้ ช่วยในการจัดระเบียบ บรรยาย แสดงลักษณะ ชีต้ ําแหน่งและค้นคืนทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทีไ่ ม่ใช่อเิ ล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้”
ตัวอย่างอัญพจน์ทงั ้ หมดใช้การอ้างอิงตามระบบนาม-ปี สําหรับรายละเอียดเกีย่ วกับกฎเกณฑ์การ
ลงรายการอ้างอิงให้ดทู ห่ี น้า 21-35
*
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.................................................(ข้อความเนื้อหาวิทยานิพนธ์)..................................................
..................... “Verbs are vigorous, direct communicators. Use the active rather than the
passive voice, and select tense or mood carefully.” (American Psychological
Association, 1994: 32)
The writer frames the poem with a sense of reality: “All things within this world are
illusion / Everything is not ourselves / But the world.” (Elizabeth, 1987: 10-11)

3. กรณีอญ
ั พจน์ เป็ นความเรียง (prose) และมีความยาวเกิน 4 บรรทัด หรือเป็ น
ร้อยกรอง (verse) ทีม่ คี วามยาวเกิน 3 บรรทัด ให้ยกข้อความเหล่านัน้ มาพิมพ์ไว้ยอ่ หน้าใหม่
และย่อหน้าเข้ามาอีก 10 ระยะตัวพิมพ์หรือประมาณ 1 นิ้ว จากขอบกระดาษด้านซ้ายมือ ใน
กรณีทม่ี ยี อ่ หน้าภายในอัญพจน์กใ็ ห้ยอ่ หน้าเข้ามาอีก 3 ระยะตัวพิมพ์ อัญพจน์แบบนี้ไม่ตอ้ งมี
เครือ่ งหมายอัญประกาศกํากับ ดังตัวอย่าง
Corporate executives especially are discovering the importance of speechmaking:
More than half a million executives will mount speaking platforms this year.

They are appearing at public forums, before Congressional hearings, and at a
conventions and industry conferences
They are discovering the power of the podium to advance their own
corporate causes and their own careers. (Boyle, 1976: 683)

...........…………..……………….(ข้อความเนื้อหาวิทยานิพนธ์)........................................................
นักวิชาการและนักวิชาชีพสารนิเทศหลายท่าน ได้แสดงความคิดเห็นหลากหลายในประเด็นเกีย่ วกับ
การเก็บค่าบริการสารนิเทศในห้องสมุด อาทิ
เวนดี (Wendy, 1993: 40) กล่าวว่า การแก้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณสําหรับ
การจัดบริการพิเศษในห้องสมุด โดยการเก็บค่าบริการบางประเภท จะก่อให้เกิดปั ญหา
คุณภาพของการให้บริการ เพราะผูใ้ ช้จะได้รบั การปฏิบตั จิ ากผูใ้ ห้บริการไม่เท่าเทียม
กัน และอาจเกิดการเลือกปฏิบตั ติ ่อผูใ้ ห้บริการทัง้ สองกลุ่ม
ประชาชนทุกคนควรมีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการได้รบั สารนิเทศหากห้องสมุดกําหนด
ค่าใช้บริการแล้วย่อมเป็ นการปิ ดกัน้ การเข้าถึงสารนิเทศของกลุม่ ผูใ้ ช้ทไ่ี ม่สามารถจ่าย
ค่าบริการได้ และยังเป็ นการแบ่งแยกกลุ่มผูใ้ ช้อกี ด้วย (จินดารัตน์ เพอร์พนั ธุ,์ 2541:
46)
...........…………..……………….(ข้อความเนื้อหาวิทยานิพนธ์)........................................................
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He appreciates this poem because it is rich in evocative detail:
It was winter. It got dark early. The waiting room was full of grown – up
people, arctics and overcoats, lampa and magazines. (Bishop, 1980: 6-10)

ข้อสังเกต : เครือ่ งหมาย (“”) แสดงการเว้นระยะเท่านัน้
4. วิทยานิพนธ์ทเ่ี ขียนเป็ นภาษาไทย
ถ้าต้องการคัดลอกข้อความจาก
ภาษาต่างประเทศเพื่ออ้างอิง ต้องแปลหรือเก็บใจความเป็ นภาษาไทยทีถ่ ูกต้องสละสลวย ซึง่ ให้
ใช้หลักการเขียนตามข้อ 2 หรือ ข้อ 3 แล้วแต่กรณี แต่ถา้ เป็ นการเก็บใจความสําคัญให้พมิ พ์ไป
ตามปกติ
5. วิทยานิพนธ์ทเ่ี ขียนเป็ นภาษาต่างประเทศ ถ้าข้อความทีค่ ดั ลอกได้นํามาใช้เป็ น
ส่วนหนึ่งของประโยคผูเ้ ขียนเอง ให้ใช้ตวั อักษรตัวเล็กเริม่ ต้นประโยค แม้ว่าข้อความในต้นฉบับ
จะเป็ นตัวใหญ่กต็ าม ทัง้ นี้ยกเว้นคําวิสามานยนาม ดังตัวอย่าง
It’s true that “it is impossible to exaggerate the importance of communication in business.”
(Grill, 1995: 41)
Bill and Katz (1992: 17) concluded with this statement: “The General Counsel of
the Board shall exercise general supervision.”

6. ใช้อญ
ั ประกาศเดีย่ ว (‘…..’) สําหรับข้อความทีค่ ดั ลอกมาซ้อนอยูใ่ นอัญพจน์
ตัวอย่างเช่น
ต้นฉบับ:

ผูใ้ ช้ตอ้ งการสืบค้นเรื่องประเทศไทย สามารถพิมพ์คาํ ว่า “thailand” บริการ
Meta – Search engines จะทําการค้นคืนเรื่องประเทศไทยจากบริการนามานุกรม
หรือดรรชนีอนิ เทอร์เน็ตต่าง ๆ เช่น Yahoo, Infoseek, Lycos, Hot bot
พร้อมกันไปทันทีโดยอัตโนมัติ โดยไม่ตอ้ งเข้าไปสืบค้นจากบริการแต่ละแห่ง
การอ้างอิ ง: ........................................(ข้อความเนื้อหาวิทยานิพนธ์).........................................
“ผูใ้ ช้ตอ้ งการสืบค้นเรื่องประเทศไทย สามารถพิมพ์คาํ ว่า ‘thailand’ บริการ
Meta – Search engines จะทําการค้นคืนเรื่องประเทศไทยจากบริการนามานุกรม
หรือดรรชนีอนิ เทอร์เน็ตต่าง ๆ เช่น Yahoo, Infoseek, Lycos, Hot bot
พร้อมกันไปทันทีโดยอัตโนมัติ โดยไม่ตอ้ งเข้าไปสืบค้นจากบริการแต่ละแห่ง”
(สมพร พุทธาพิทกั ษ์ผล, 2541: 18)

ต้นฉบับ:

A number of these services are listed under, “Artist-Commercial” in the
Yellow Pages.
การอ้างอิ ง: She stated, “A number of these services are listed under ‘Artist-Commercial’
in the Yellow Pages.” (Margaret, 1995: 50)
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7. เมือ่ ตัดข้อความทีล่ อก หรืออัญพจน์ออกบางส่วน เนื่องจากไม่สมั พันธ์กบั เรือ่ งที่
ต้องการอ้างอิง มีหลักการดังนี้
7.1 กรณีขอ้ ความทีต่ อ้ งการตัดออก มีความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด ให้ใส่จดุ 3
จุด ไว้ตรงส่วนทีต่ ดั ออก ดังตัวอย่าง
“References cited in text must appear in the reference;… each entry in the reference list
must be cited in text.” (American Psychological Association, 1996: 175)

7.2 ในกรณีทต่ี อ้ งการละข้อความส่วนท้ายของย่อหน้าหนึ่ง ๆ หรือส่วนท้ายของ
ประโยคใดประโยคหนึ่ง ให้ใช้... และตามด้วยมหัพภาค ( . ) เพือ่ แสดงการยุตขิ อ้ ความนัน้ ๆ ดัง
ตัวอย่าง
In discussing the most important determining factor for the sales of a product, Sirin,
Palasri, Huter, and Wenzel (1999: 46) notes, “It is the cost. Internet service in Thailand is
expensive,…..”

7.3 ถ้าต้องการละข้อความหนึ่งย่อหน้า (Paragraph) หรือมากกว่าให้ใช้จดุ ไข่
ปลา 1 บรรทัด ส่วนข้อความทีค่ ดั ลอกต่อมาให้ขน้ึ บรรทัดใหม่ ดังตัวอย่าง
ท่านพุทธทาสภิกขุ (2530: 18) เสนอแนวคิดในการปลูกฝั งเรื่องการไม่ยดึ มัน่ ถือมันเพื
่ ่อ

ปล่อยวาง อัตตาหรือความยึดถือในความมีและความเป็ นแห่งตัวตนของมนุษย์ไว้ว่า
น่าจะมีวฒ
ั นธรรมใหม่ทป่ี ระดิษฐ์ขน้ึ มาสังสอนลู
่
กเด็ก ๆ อย่าสอนเขาให้ยดึ มันอะไร
่
เป็ นตัวกู เป็ นของกู มาตัง้ แต่ออ้ นแต่ออกนัก สอนให้รจู้ กั ว่าควรทําอย่างไร ในการทีจ่ ะ
ไม่มคี วามทุกข์ในข้อนี้ ควรกินอย่างไร ควรนอนอย่างไร ควรเล่นอย่างไร ควรอะไร
อย่างไร อย่าไปยึดถือโดยความเป็ นตัวกูของกู มันก็จะมีปัญหาน้อยลงสักหน่อย
...........................................................................................................................
ไปทีร่ า้ นอาหารทีอ่ ร่อยทีส่ ดุ จะกินอะไรจะซือ้ ให้... ไม่ได้ บอกว่าลูกเอ๋ยทัง้ หมดนี้
เขามีไว้สาํ หรับให้เราโง่นะลูกเอ๋ย ไม่มใี ครบอกอย่างนี้ นี้เรียกว่าพ่อแม่นนั ้ แหละเริม่
สอนความมีตวั ตน มีของตนให้แก่ลกู เด็ก ๆ

การอ้างอิงในการเขียนวิทยานิพนธ์ทน่ี ิยมใช้โดยทัวไป
่ มี 2 แบบ คือ
1. การอ้างอิงแบบนาม-ปี (Author-Date System)
2. การอ้างอิงแบบตัวเลข (Number System)
เมือ่ ใช้การอ้างอิงในรูปแบบใดให้ใช้วธิ กี ารนัน้ ตลอดทัง้ เล่ม
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1. การอ้างอิ งแบบนาม-ปี (Author-Date System)
การอ้างอิงแบบนาม-ปี จะประกอบด้วย ชื่อผูแ้ ต่งและปี พมิ พ์ ในกรณีทผ่ี เู้ ขียน
คัดลอกข้อความทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือสรุปเนื้อหาจากตอนใดตอนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่ง
โดยตรง ควรระบุเลขหน้าไว้ดว้ ย แต่ถา้ ผูเ้ ขียนสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทัง้ หมดของงานชิน้ นัน้ ไม่
ต้องระบุเลขหน้า ดังนี้
ชื่อผูแ้ ต่ง,ปี พมิ พ์:เลขหน้า

หรือ

ชื่อผูแ้ ต่ง,ปี พมิ พ์

วิ ธีการเขียนอ้างอิ งตามแบบนาม-ปี เขียนได้ 2 แบบ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั วัตถุประสงค์
ของผูเ้ ขียน กล่าวคือ
1. การอ้างอิงโดยเน้นเนื้อหาสาระ ส่วนประกอบของรายการอ้างอิงจะอยูใ่ นวงเล็บ
โดยเขียนต่อท้ายข้อความทีต่ อ้ งการอ้างอิง เพื่อบอกถึงแหล่งทีม่ าของข้อความดังกล่าว (ดู
ตัวอย่างหน้า 17 ข้อ 3)
2. การอ้างอิงโดยเน้นผูแ้ ต่ง/ผูผ้ ลิต/ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ชื่อของผูแ้ ต่ง/ผูผ้ ลิต/ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือ
แหล่งข้อมูล จะอยูน่ อกวงเล็บ โดยทีช่ ่อื ดังกล่าวจะนํ าหน้าหรือตามหลังข้อความทีเ่ กริน่ นํ าเพื่อ
เน้นความสําคัญก็ได้ แล้วแต่กรณี ส่วนรายการปี พมิ พ์และเลขหน้าจะอยูใ่ นเครือ่ งหมายวงเล็บ
ต่อท้ายชื่อดังกล่าว (ดูตวั อย่าง หน้า 20 ข้อ 7.2 และ 7.3) หรือดังตัวอย่างต่อไปนี้ ซึง่ เป็ น
ข้อความทีส่ รุปมาจากเอกสารของ Gilmartin และ Beavan
Gilmartin และ Beaven (1992: 11-15) อธิบายถึงระบบห้องสมุดอัตโนมัตไิ ดนิกส์
(Dynix) ว่าประกอบด้วยระบบย่อย (Module) ดังต่อไปนี้
1. ระบบงานทํารายการบรรณานุกรม (The Cataloging module)
2. ระบบงานสืบค้นรายการแบบออนไลน์ (The Online Public Access Catalog
module)
3. ระบบงานยืม-คืน (The Circulation module)
4. ระบบงานพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด (The Acquisition module)
5. ระบบงานควบคุมวารสาร (The Serials Control module)
นอกจากนี้ระบบห้องสมุดอัตโนมัตไิ ดนิกส์ ยังประกอบด้วยระบบย่อยอีกหลาย
ระบบ เช่น ระบบงานดรรชนีวารสาร (Journal Citation module) ระบบงานสํารองหนังสือ
(Reserve Book Room module) เป็ นต้น
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หลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิ งแบบนาม-ปี
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หลักการเขียนนามผูแ้ ต่ง
1. ถ้าผูแ้ ต่งเป็ นชาวต่างประเทศให้เขียนเฉพาะนามสกุลเท่านัน้
ส่วนผูแ้ ต่งชาว
ไทยให้เขียนชื่อและนามสกุล ถึงแม้จะเขียนเอกสารเป็ นภาษาต่างประเทศก็ตาม
(วรนันท์ กิตติอมั พานนท์, 2542: 8)
(Smith, 1999: 25-30)
(Vilal Visanuvimol, 1995: 7)
(Somchai Khunwongsa, 1997: 11-12)
2. กรณีผแู้ ต่งมียศทางทหาร ตํารวจหรือมีตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์หรือมีคําเรียกทางวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ ทันต
แพทย์ เภสัชกร เป็ นต้น ไม่ตอ้ งใส่ยศหรือตําแหน่ งทางวิชาการหรือคําเรียกทางวิชาชีพเหล่านัน้
(วสิษฐ์ เดชกุญชร, 2537: 44-47)
(ป๋ วย อึง้ ภากรณ์, 2530: 125)
(นภาจรี นําเบญจพล, 2540: 1-3)
(จรัส สุวรรณเวลา, 2538: 39)
3. กรณีผแู้ ต่งมีฐานันดรศักดิ ์ บรรดาศักดิ ์และสมณศักดิ ์ ให้เขียนฐานันดรศักดิ ์
บรรดาศักดิ ์และสมณศักดิ ์ ตามทีป่ รากฏในเอกสาร
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั , 2500: 13-17)
(ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ ปราโมช, 2535: 3-4)
(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม, 2517: 3)
(พระครูกลั ยานุ กูล, 2525: 79-89)
4. การเขียนชือ่ ผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ สามารถทําได้ 2 วิธ ี คือ
4.1 ให้เขียนชื่อผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ นภาษาต่างประเทศในเนื้อความของวิทยานิพนธ์ และ
ระบุปีพมิ พ์ในวงเล็บ หรือเขียนชื่อผูแ้ ต่งและปี พมิ พ์ พร้อมเลขหน้าในวงเล็บ ดังตัวอย่าง
Roger และ Shoemaker (1971: 25) สรุปขัน้ ตอนการเผยแพร่นวกรรมได้ 4 ขัน้ ตอน
ดังนี้...........................................................
หรือ
กระบวนการเผยแพร่นวกรรม เป็ นกระบวนการตัดสินใจทีจ่ ะยอมรับหรือปฏิเสธ
นวกรรม..... (Roger and Shoemaker, 1971: 1)

4.2 ให้เขียนชื่อผูแ้ ต่งเป็ นภาษาไทยในเนื้อความของวิทยานิพนธ์ก่อนและ
วงเล็บชื่อภาษาต่างประเทศและปี พมิ พ์ต่อท้าย ดังตัวอย่าง
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ริกส์ (Riggs, 1991: 19) กล่าวว่า เทคโนโลยีเป็ นเครื่องมือทีช่ ่วยห้องสมุดให้บริการอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ...........................................................................................................
บลาเซ็ค (Blazek) และไบลาล (Bilal) (1988: 169-178) ได้ศกึ ษาปั ญหาการใช้ระบบ
โอแพคหลุยส์ (LUIS) ของระบบห้องสมุดอัตโนมัตโิ นทิส (Northwestern Online Total Integrated
System: NOTIS) ในปี ค.ศ. 1986 พบว่า.....................................................................................

5. ผูแ้ ต่งใช้นามแฝง ให้ลงรายการด้วยชื่อนามแฝง
(เศรษฐสยาม, 2522: 122)
(เพลินตา, 2529: 1-3)
(Dr. Seuss, 1968: 33-38)
6. ผูแ้ ต่งเป็ นสถาบัน มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
6.1 ถ้าสถาบันนัน้ เป็ นหน่วยงานของรัฐบาล อย่างน้อยต้องอ้างถึงระดับกรม
หรือเทียบเท่า และเขียนอ้างระดับสูงลงมาก่อน
(กรมสรรพากร, กองนโยบายและแผน, ฝ่ ายเอกสารเผยแพร่และแนว
ปฏิบตั ,ิ 2542: 90)
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, ภาควิชา
บริหารธุรกิจ, 2540: 71-79)
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2542: 10-15)
6.2 คณะกรรมการทีม่ สี าํ นักงานเป็ นอิสระ ให้ใส่ช่อื คณะกรรมการนัน้
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2542: 58)
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541: 44-53)
6.3 คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การจัดตัง้ โดยสถาบัน เพื่อมอบหมายหน้าทีเ่ ฉพาะ
ให้ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของสถาบันนัน้ ต้องใส่ช่อื สถาบันหลักก่อน
(สมาคมประกันวินาศภัย, คณะอนุ กรรมการค้นคว้าและวิชาการ, 2542: 11)
(American Library Association, Reference and Adult Services
Division, Standards Committee, 1976: 973-974)
6.4 สถาบันอื่น ๆ ได้แก่ สถาบันการศึกษา สมาคม สโมสร โรงพยาบาล
ธนาคาร เป็ นต้น ให้ลงรายการตามทีป่ รากฏในหนังสือหรือเอกสาร
(มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, คณะเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ, 2542: 17-19)
(สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2540: 77)
(ธนาคารกรุงเทพจํากัด, สํานักวิจยั , 2542: 10-25)

25
(Library Association, 1999: 1-2)
(Oxford University Press, 1999: 8-12)
6.5 กรณีสถาบันมีอกั ษรย่อใช้อย่างเป็ นทางการหรือเป็ นอักษรย่อทีย่ อมรับใช้
กันอย่างแพร่หลาย ในการอ้างครัง้ แรกให้เขียนชื่อเต็มและระบุช่อื ย่อในวงเล็บเหลีย่ ม [ ] ไว้ดว้ ย
และในการอ้างครัง้ ต่อมาให้ใช้ช่อื ย่อนัน้ ได้
การอ้างครัง้ แรก
(สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน [ก.พ.], 2541: 25)
(International Monetary Fund [IMF], 1999: 19)
การอ้างครัง้ ต่อมา
(ก.พ., 2541: 40-45)
(IMF, 1999: 22-23)
เอกสารไม่ปรากฏปี พิ มพ์
กรณีหนังสือหรือเอกสารใด ๆ ไม่ปรากฏปี พมิ พ์ ภาษาไทยให้พมิ พ์อกั ษรย่อ ม.ป.ป.
ส่วนภาษาอังกฤษให้พมิ พ์ n.d. ซึง่ ย่อมาจาก คําว่า ไม่ปรากฏปี พมิ พ์ (no date) แทนทีต่ วั เลข
ของปี พ.ศ. หรือ ค.ศ.
(สุนนั ท์ จักราวรศุข, ม.ป.ป.: 11)
(Joseph, n.d.: 3-15)
การอ้างเอกสารหนึ่ งเรื่องที่มีผแ้ ู ต่งคนเดียว
1. กรณีอา้ งเอกสารหรืองานเขียนนัน้ ทัง้ งานโดยรวม เช่น เป็ นงานวิจยั หรือ
วิทยานิพนธ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ให้เขียนชื่อผูแ้ ต่งและปี พมิ พ์แทรกในข้อความในตําแหน่ งทีเ่ หมาะสม
กล่าวคือ ถ้าระบุช่อื ผูแ้ ต่งในเนื้อความให้อา้ งปี พมิ พ์ไว้ในวงเล็บ (ตัวอย่างที่ 1) หรือให้ระบุทงั ้ ชือ่
ผูแ้ ต่งและปี พมิ พ์ในวงเล็บท้ายข้อความทีต่ อ้ งการอ้างอิง (ตัวอย่างที่ 2)
ตัวอย่างที่ 1
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับทัศนคติของบรรณารักษ์ทม่ี ตี ่อเทคโนโลยีสารนิเทศนัน้ ได้

แนวคิดจาก Fine (1984) ซึง่ ทําการสํารวจระดับชาติในเรื่องการต่อต้านนวกรรมทางเทคโนโลยีของ
บรรณารักษ์....................................................................................................................................

ตัวอย่างที่ 2
ในปี ค.ศ. 1990 ได้มกี ารสํารวจการใช้ระบบโอแทคหลุยส์ (LUIS) ของระบบห้องสมุด

อัตโนมัตโิ นทิส (NOTIS) ทีก่ ลุ่มห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอินเดียนาสเตท (Indiana State
University Libraries) พบว่า ร้อยละ 65 ของผูใ้ ช้จะใช้การสืบค้นโดยคําสําคัญเกือบทุกครัง้ ทีใ่ ช้ระบบ
โอแพคหลุยส์ ร้อยละ 60 ของผูใ้ ช้คดิ ว่าการสืบค้นโดยคําสําคัญนัน้ สะดวกมาก (Ensor, 1992)

26

2. ในย่อหน้าหนึ่ง ๆ เมือ่ อ้างถึงงานนัน้ ซํ้าอีก ไม่ตอ้ งระบุปีพมิ พ์ในการอ้างครัง้
ต่อมา ถ้างานนัน้ เพิง่ ถูกอ้างและไม่สบั สนกับงานอื่น (ตัวอย่างที่ 3)
ตัวอย่างที่ 3
Herbert (1976: 343-344) ให้ขอ้ สังเกตในการต่อต้านการเปลีย่ นแปลงว่าอาจเกิดจาก

เหตุผลส่วนตัวของแต่ละคน เช่น กลัวว่าจะต้องทํางานหนักกว่าเดิม กลัวความไม่แน่นอนทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต เป็ นต้น ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Fine (1985: 19) ทีพ่ บว่าการต่อต้านคอมพิวเตอร์
แท้จริงเกิดจากความรูส้ กึ เศร้าโศกในการสูญเสียในวิถชี วี ติ เดิมทีก่ าํ ลังเปลีย่ นไป
นอกจากนัน้
Herbert ได้อธิบายเพิม่ เติมเกีย่ วกับสาเหตุของการต่อต้านการเปลีย่ นแปลงว่าเกิดจากองค์ประกอบ
จากงานโดยตรงและเหตุผลทางสังคม
In a recent study of distance education system, Tancarlli (1995) thought that…
Tancarlli also found that…

การอ้างเอกสารหนึ่ งเรื่องที่มีผแ้ ู ต่ง 2 คน
กรณีเอกสารทีอ่ ้างถึงมีผแู้ ต่ง 2 คน ให้เขียนชื่อผูแ้ ต่งทัง้ 2 คน ทุกครัง้ ทีม่ กี ารอ้าง
โดยใช้คาํ ว่า และ หรือ and เชื่อมชื่อผูแ้ ต่ง (ดูตวั อย่างภาษาไทย หน้า 23 ข้อ 4.1)
Today, the customers of our information services have higher expectations than
has ever been the case. As a result they impose even tighter deadlines, demand the use of
a wider range of information sources and want the results to be delivered in a variety of
formats in order to meet the effect of these same pressures on their own tasks (Pantry and
Griffiths, 1999: 3)

การอ้างเอกสารหนึ่ งเรื่องที่มีผแ้ ู ต่ง 3 คน มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. การอ้างเอกสารทีม่ ผี แู้ ต่ง 3 คน ครัง้ แรก ให้เขียนชื่อผูแ้ ต่งทุกคน โดยใช้เครือ่ ง
จุลภาค ( , ) คันระหว่
่
างชื่อผูแ้ ต่งคนที่ 1 กับ 2 และใส่คาํ ว่า “และ” หรือ “and” คันระหว่
่
างชื่อผู้
แต่งคนที่ 2 กับ 3 (ตัวอย่างที่ 1) เมือ่ อ้างครัง้ ต่อมา ให้เขียนเฉพาะชื่อผูแ้ ต่งคนแรก ตามด้วยคํา
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ว่า และคณะ หรือ และคนอื่น ๆ สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําว่า et al. หรือ and others
สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ (ตัวอย่างที่ 2)
ตัวอย่างที่ 1
สาคิตณ์ จันทโนทก, นภาพร ณ เชียงใหม่ และกวี วงศ์พฒ
ุ (2527: 121-135) ได้กล่าวถึง
ปั ญหาการวางแผนงบประมาณว่า...................................................................................................
Folcarelli, Tannenbaum และ Ferragamo (1982: 10-12) อธิบายถึงประโยชน์และ
ข้อจํากัดของการใช้ไมโครกราฟฟิ คไว้ดงั นี้.......................................................................................
The qualifications needed to be able to work at a professional level in the
information industry are... (Carph, Dundee, and Smith, 1999: 25)

ตัวอย่างที่ 2
...............และความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลทัง้ หมด (สาคิตณ์ จันทโนทก และคนอื่น ๆ, 2527:
47-48)
Fine และคณะ (1984: 55) เสนอแนวคิดเกีย่ วกับ..............................................................
...............(Carph, et al., 1999: 50-51)

2. กรณีเอกสารสองเรือ่ ง มีช่อื ผูแ้ ต่งคนแรกเหมือนกัน ในการอ้างครัง้ ต่อมา หาก
เขียนชื่อผูแ้ ต่งโดยอาศัยกฎเกณฑ์ตามข้อ 1 อาจทําให้สบั สน เพราะทําให้รายการทีอ่ า้ งปรากฏ
คล้ายกัน แต่จริง ๆ เป็ นเอกสารคนละเรือ่ ง ในกรณีเช่นนี้ให้เขียนชื่อผูแ้ ต่งทุกคนในทุก ๆ ครัง้ ที่
มีการอ้างอิง เช่น
สมควร กระจ่างศาสตร์, ชิดชอบ ไมตรีจติ และอเนก นาคธรรม (2537) ...
สมควร กระจ่างศาสตร์, เจนจบ ศักดิสกุ
์ ล และอรอุมา ใจตรง (2542) ...
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การอ้างเอกสารหนึ่ งเรื่องที่มีผแ้ ู ต่งมากกว่า 3 คน มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. ในการอ้างทุกครัง้ ให้เขียนชื่อผูแ้ ต่งคนแรกและตามด้วยคําว่า และคณะ หรือ
และคนอื่น ๆ สําหรับเอกสารภาษาไทย ส่วนภาษาอังกฤษใช้คาํ ว่า et ai. หรือ and others (ดู
ตัวอย่าง 2 หน้า 27)
2. กรณีเอกสารสองเรือ่ ง มีช่อื ผูแ้ ต่งคนแรก หรือคนอื่น ๆ เหมือนกัน (แต่ไม่
เหมือนทุกคน) ในการอ้างอิงให้เขียนชื่อผูแ้ ต่งคนแรกและคนต่อ ๆ มาจนถึงชื่อผูแ้ ต่งทีไ่ ม่ซ้าํ กัน
เช่น
เอกสารเรื่องทีห่ นึ่ง:
เอกสารเรื่องทีส่ อง:

Hill, Adams, Hart, Forrest, Bounds, and Turner (1998)
Hill, Adams, Hart, Cron, Wang, and Forey (1998)

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

การอ้างเอกสารหนึ่ งเรื่อง ที่อาจเขียนโดยผู้แต่งคนเดียวหรือหลายคนแต่ มี
หลายเล่มจบ
ให้ระบุหมายเลขเล่มทีอ่ า้ งถึงด้วยและสามารถระบุหมายเลขหน้าได้ดว้ ย
โดยให้
เขียนการอ้างอิง ดังตัวอย่าง
(สมชาย อภิหารณรงค์, 2542, เล่ม 1)
(สมชาย อภิหารณรงค์, 2542: 1: 17-18)
(Burton and Flynn, 1998, Vol. 2)
(Burton and Flynn, 1998: 2: 1-10)

การอ้างเอกสารหลายเรื่องโดยผูแ้ ต่งคนเดียวกัน
1. การอ้างเอกสารหลายเรือ่ งทีเ่ ขียนโดยผูแ้ ต่งคนเดียวกัน แต่ปีพมิ พ์ต่างกัน ให้
ระบุนามผูแ้ ต่งครัง้ เดียว และจัดเรียงปี พมิ พ์ตามลําดับ โดยใช้เครือ่ งจุลภาค ( , ) คันระหว่
่
างปี
พิมพ์ เช่น
(ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2539: 44-47, 2541: 51-53)
(Frost and Moore, 1988: 17, 1993: 31-32)
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2. การอ้างเอกสารหลายเรือ่ งทีเ่ ขียนโดยผูแ้ ต่งคนเดียวกันและปี พมิ พ์ซ้าํ กัน ให้ใช้
a b c d ตามหลังปี พมิ พ์สาํ หรับเอกสารภาษาต่างประเทศและใช้ ก ข ค ง ตามหลังปี พมิ พ์
สําหรับเอกสารภาษาไทย เช่น
(ครรชิต มาลัยวงศ์, 2542ก: 3)
(ครรชิต มาลัยวงศ์, 2542ข: 50-52)
(Buckland, 1986a: 15-17)
(Buckland, 1986b: 10, 1986c: 19-20)
(Miller an Magarett, 1995a: 1-2)

การอ้างอิ งเอกสารหลายเรื่องโดยผูแ้ ต่งหลายคนพร้อมกัน มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. การอ้างเอกสารหลายเรือ่ ง โดยผูแ้ ต่งหลายคนพร้อมกัน มีวธิ กี ารเขียน 2 แบบ
หากเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งให้ใช้ตลอดทัง้ เล่ม
1.1 ให้เรียงชื่อผูแ้ ต่งตามลําดับอักษร และใส่เครือ่ งหมายอัฒภาค ( ; ) คัน่
เอกสารแต่ละเรือ่ ง เช่น
(กรกช ดํารงนิตย์, 2541: 1-3; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์, 2540: 50;
พิมลพร ศิรสิ กุล และนุชวดี สุทธิศลิ ป์ , 2542: 7-8; อาจหาญ ไชยศรี, 2539ก: 8)
(Feather and Frank, 1999: 145; Gray, 1988a: 88-89; Miski, 1990: 55)

1.2 ให้เรียงตามปี พมิ พ์จากเก่าไปหาใหม่สุด และใช้เครือ่ งหมายอัฒภาค ( ; )
คันระหว่
่
างเอกสารทีอ่ ้างแต่ละเรือ่ ง เพื่อแสดงวิวฒ
ั นาการของเรือ่ งทีศ่ กึ ษา เช่น
อาจหาญ ไชยศรี, 2539ก: 8; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์, 2540: 50; กร
กช ดํารงนิตย์, 2541: 1-3; พิมลพร ศิรสิ กุล และนุชวดี สุทธิศลิ ป์ , 2542: 7-8)
(Gray, 1988a: 88-89; Miski, 1990: 55; Feather and Frank, 1999: 145)

2. กรณีเอกสารหลายชื่อเรือ่ งทีต่ อ้ งการอ้างถึง
มีทงั ้ ข้อความทีส่ รุปมาและหรือ
ข้อความทีค่ ดั ลอกมาจากเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้อา้ งชื่อผูแ้ ต่งจากเอกสาร
ภาษาไทยจนครบก่อน แล้วจึงตามด้วยชื่อผูแ้ ต่งจากเอกสารภาษาต่างประเทศ โดยใช้วธิ กี าร
จัดเรียงชื่อผูแ้ ต่งด้วยวิธใี ดวิธหี นึ่งตามกฎข้อ 1 เช่น
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เรียงชื่อผูแ้ ต่ง
(กรวิทย์ เจตน์สจุ ริต, 2540: 17; เจือ สตะเวทิน, 2539ก: 25-26; Bobb and Smith, 1994:
44; Stuart, 1993 33-35)
เรียงปี พมิ พ์
(เจือ สตะเวทิน, 2539ก: 25-26; กรวิทย์ เจตน์สจุ ริต, 2540: 17; Stuart, 1993: 33-35;
Bobb and Smith, 1994: 44)
จุฑารัตน์ แพส (2526: 7-10) และ Folcarell Tannenbaum และ Ferragamo (1982: 1012) อธิบายประโยชน์ และข้อจํากัดของการใช้ไมโครกราฟิ ค ในห้องสมุดพอสรุปได้ดงั นี้
1. การจัดหาทรัพยากรห้องสมุด.....................................................................................
2. การจัดเก็บและการรักษาสิง่ พิมพ์...............................................................................
3. การประหยัดเนื้อที.่ ....................................................................................................

การอ้างเอกสารที่ไม่ปรากฏนามผูแ้ ต่ง มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. เป็ นเอกสารทีไ่ ม่ปรากฏนามผูแ้ ต่ง ให้ลงชื่อเรือ่ ง (Title) ของเอกสารเรือ่ งนัน้
เช่น ชื่อเรือ่ งของหนังสือ ชื่อเรือ่ งของจุลสาร ชื่อบทความในวารสาร ชื่อบทความในหนังสือพิมพ์
เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น
ชื่อเรื่องของหนังสือ
(เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการศึกษา, ม.ป.ป.: 11-12)
...............the book The Impact on New Technology on Libraries and Information Centres,
(1982: 16-17)…………………………………………………………………………………………...
ชื่อบทความในวารสาร/หนังสือพิมพ์
(“เปิ ดมิตธิ ุรกิจขายข้อมูล “ความต้องการแห่งยุคสมัย.” 2534: 39-44)
(“Information Brokers.” 1998: 15)

2. เป็ นเอกสารทีไ่ ม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง แต่มชี ่อื บรรณาธิการหรือผูร้ วบรวมให้ลงชื่อ
บรรณาธิการ (Editor) หรือชื่อผูร้ วบรวม (Compiler) แทนชื่อผูแ้ ต่ง เช่น
(ลือชัย จุลสัย, บรรณาธิการ, 2528: 30)
(รุ่งโรจน์ ศรีสพุ รรณ, ผูร้ วบรวม, 2525: 60)
(David, ed., 2000: 25)
(Peter, comp., 1997: 29-30)
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ตัวอย่าง

การอ้างหนังสือแปล
ให้ระบุช่อื ผูเ้ ขียนทีเ่ ป็ นเจ้าของเรือ่ ง

ถ้าไม่ทราบชื่อผูเ้ ขียนจึงระบุช่อื ผูแ้ ปล

ดัง

...............เมทซ์ (2540: 11-17) กล่าวถึง.........................................................................................
..............................................(พูลสิ และอัลโซฟอน, 2542: 101-115).............................................
............................................(ยุพเรศ วินยั ธร, ผูแ้ ปล, 2530: 154-155)...........................................

การอ้างเอกสารที่เป็ นบทวิ จารณ์
ให้ใส่ช่อื ผูว้ จิ ารณ์ เช่น
(สุภาว์ จุลนาพันธ์, 2539: 28-30)
(Nicol, 1997: 4-9)

การอ้างเอกสารที่อ้างถึงในเอกสารอื่น
หมายความว่า ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์ตอ้ งการอ้างเอกสารทีผ่ แู้ ต่งได้กล่าวอ้างถึงใน
งานของผูแ้ ต่งคนนัน้ โดยไม่ได้อ่านจากงานเขียนนัน้ โดยตรง ในกรณีเช่นนี้ถอื ว่าเป็ นการอ้าง
เอกสารทีอ่ า้ งถึงในเอกสารอื่น ซึง่ ไม่ใช่การอ้างถึงเอกสารนัน้ โดยตรง การเขียนรายการอ้างอิงใน
กรณีน้ีมหี ลักการเขียน ดังนี้
1. ให้ระบุนามผูแ้ ต่งของเอกสารทัง้ สองรายการ โดยระบุนามผูแ้ ต่งและปี พมิ พ์ของ
เอกสารอันดับแรก มาก่อน ตามด้วยคําว่า “อ้างถึงใน” หรือ “cited in” แล้วระบุนามผูแ้ ต่งของ
เอกสารอันดับรองและปี พมิ พ์ เช่น
..................ได้มกี ารศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างความรูข้ องบรรณารักษ์ในเรื่อง นวกรรมกับ
ระดับของการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง ผลการวิจยั พบว่า จํานวนบรรณารักษ์มากกว่า
ครึง่ หนึ่ง (55.1 เปอร์เซ็นต์) รูส้ กึ ตื่นเต้นและต้องการทีจ่ ะเห็นการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ใน
ห้องสมุด.....(Yaghmai, 1981: 11-20 อ้างถึงใน Weeks, 1983: 45-50)
เอกสารอันดับแรก

2. ถ้ากล่าวถึงนามเจ้าของเอกสารอันดับแรกในเนื้อหาอยูแ่ ล้ว ก็ลงแต่ปีพมิ พ์และ
เลขหน้า (ถ้ามี) ของเอกสารอันดับแรก และรายการอ้างอิงของเอกสารอันดับรองไว้ในวงเล็บ
( ) เช่น
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สําหรับ Fine (1983: 10 อ้างถึงใน French, 1985: 19) เชือ่ ว่าสาเหตุทแ่ี ท้จริงของการ
ต่อต้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ คือ ความกลัว (Fear) ซึง่ พอจะจําแนกประเภทของความกลัวได้ 2 ประเภท
คือ
1. กลัวทีจ่ ะสูญเสียความเป็ นส่วนตัว และสูญเสียอํานาจในการทํางาน
2. กลัวว่าคอมพิวเตอร์จะทําลายความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานทําให้กลุ่มของตนไม่
ใกล้ชดิ สนิทสนมอย่างเดิม
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ทรงรายงานถึงจํานวนหนังสือไทยทีม่ อี ยู่ใน
หอพระสมุดสําหรับพระนคร ในปี พ.ศ. 2459 ดังนี้คอื .... (2459: 60 อ้างถึงใน แม้นมาส ชวลิต,
2509: 24)
Cohen (Miller, 1997: 34) stated.....................................................................................

3. ถ้าเอกสารอันดับรองไม่ได้ระบุปีพมิ พ์ของเอกสารอันดับแรกให้ลงรายการ
อ้างอิง ดังนี้
...............(พระยาอนุมานราชธน อ้างถึงใน สายจิตต์ เหมินทร์, 2507: 25-26)
...............(Bradford, cited in Deutsch, 1943: 43)

การอ้างถึงส่วนหนึ่ งของหนังสือรวมบทความ
การอ้างถึงส่วนหนึ่งของหนังสือซึง่ เป็ นสิง่ พิมพ์รวมบทความ หรือผลงานของผูเ้ ขียน
หลายคน และมีผรู้ บั ผิดชอบในการรวบรวม หรือทําหน้าทีเ่ ป็ นบรรณาธิการ ในการเขียนรายการ
อ้างอิงให้ระบุเฉพาะชื่อผูเ้ ขียนรวบรวม ในกรณีทไ่ี ม่ปรากฏชื่อผูเ้ ขียนบทความให้ใช้ช่อื เรือ่ งแทน
การอ้างเอกสารพิ เศษและโสตทัศนวัสดุ
เอกสารพิเศษ เช่น ต้นฉบับตัวเขียน รายการวิทยุโทรทัศน์ ปาฐกถา เป็ นต้น ส่วน
โสตทัศนวัสดุ เช่น สไลด์ ฟิ ลม์ สตริป เทปบันทึกเสียง แผนที่ เป็ นต้น ให้ระบุลกั ษณะของเอกสาร
พิเศษและโสตทัศนวัสดุนนั ้ ต่อท้ายชื่อผูแ้ ต่งหรือชื่อเรือ่ ง (กรณีไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง) และกรณีใน
การอ้างถึงเอกสารพิเศษ/โสตทัศนวัสดุเหล่านัน้ ปรากฏว่าชื่อผูแ้ ต่งซํ้ากัน ให้ใช้ตวั อักษร ก ข ค
ง หรือ a b c d กํากับไว้หลังชื่อเช่นกัน ดังตัวอย่าง
1. ต้นฉบับตัวเขียน คัมภีรโ์ บราณ
(“การเกด.” สมุดไทยขาว อักษรไทยเส้นดินสอดํา, 1: 55)
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ก., สมุดไทยดําอักษรไทยเส้นรง: 24-44)
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ข., สมุดไทยดําอักษรไทยเส้นรง: 42-43)
(London, British Library, Arundel MSS: 285, fol. 165b)
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2. รายการวิทยุโทรทัศน์
(กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, รายการโทรทัศน์ ชุด “มรดกไทย.”)
(รายการตามหาแก่นธรรม, รายการโทรทัศน์)
(รายการเหตุบา้ น-การเมือง 2000, รายการโทรทัศน์)

3. ปาฐกถา
(ดํารงศักดิ ์ ชัยสนิท, บรรยาย)
(Killough, Lecture)

4. สไลด์ ฟิ ลม์ สตริป
(กรมส่งเสริมการเกษตร, สไลด์)
(Makay, Slide)

5. วัสดุเสียง/เทปบันทึกเสียง
(ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ ปราโมช, เทปบันทึกเสียง)
(Bill, Audiocassette)

6. เทปบันทึกภาพ/วีดทิ ศั น์
(“การพัฒนานิสยั รักการอ่าน.” เทปบันทึกภาพ)
(“Reference Books.” Videocassette)

การอ้างการสื่อสารระหว่างบุคคล
การสื่อสารระหว่างบุคคล อาจเป็ นจดหมาย บันทึก การสนทนา การสัมภาษณ์ ฯลฯ
ให้ระบุช่อื ทีผ่ เู้ ขียนสื่อสารด้วย พร้อมวันทีถ่ ้ามี เช่น
(ปรีดี พนมยงค์, จดหมาย, 10 มกราคม 2524)
(อานันท์ ปั นยารชุน, สัมภาษณ์, 3 กันยายน 2539)
(Wichai Nakorntap, Interview, September 1, 1997)
Milton Friedman (personal communication, April 26, 1983)

การอ้างอิ งจากข้อมูลในเว็บไซต์ (Web Site)
ในการอ้างอิงแหล่งทีม่ าของข้อความ
ซึง่ ได้มาจากการค้นคว้าจากฐานข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ต ให้ระบุช่อื ผูเ้ ขียน ปี พมิ พ์ และย่อหน้าทีใ่ ช้ในการอ้างอิง เช่น
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Technology is used for handling physical processes. As such, it is extraordinary
importance for dealing with information-as-thing: data, texts, objects, and event. (Buckland,
1998: paragraph 1)

กรณีอา้ งอิงมาจากหลาย ๆ ย่อหน้าก็ให้ระบุจาํ นวนย่อหน้า เช่น
........................................................................ (Folcom, 2000: paragraph 4-6)

การเขียนเชิ งอรรถ
การอ้างอิงโดยวิธแี ทรกปนไปในเนื้อหา ไม่ว่าเป็ นการอ้างอิงตามระบบนามปี หรือ
ระบบตัวเลข ใช้เพื่ออ้างถึงแหล่งทีม่ าของข้อมูลเหล่านัน้ แต่ในการอธิบายหรือขยายความสิง่ ที่
อยูใ่ นเนื้อหา (เรียกว่าเชิงอรรถขยายความ) ∗ หรือการโยงให้ดรู ายละเอียดของเรือ่ งนัน้ ๆ ใน
หน้าอื่น/บทอื่น (เรียกว่าเชิงอรรถโยง) ∗∗ จะต้องเขียนแยกจากส่วนเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ โดย
เขียนไว้ทา้ ยหน้าหรือด้านล่างของหน้าของคํา/ข้อความทีต่ อ้ งการขยายความเพิม่ เติม หรือที่
ต้องการโยงเพื่อดูรายละเอียดต่อไป
ในการเขียนเชิ งอรรถขยายความและเชิ งอรรถโยง มีหลักการดังต่อไปนี้
1. ใช้เครือ่ งหมายดอกจัน ( * ) หรือเครือ่ งหมาย กริช [dagger (†)] กํากับคําหรือ
ข้อความทีต่ อ้ งการอธิบายเพิม่ เติมหรือโยง ทัง้ ในส่วนเนื้อหาวิทยานิพนธ์และในส่วนเชิงอรรถ
ขยายความหรือเชิงอรรถ ซึง่ อยูท่ า้ ยหน้า
การใช้เครือ่ งหมายดอกจันหรือเครือ่ งหมายกริช สําหรับการอธิบายความหรือ
ขยายความหรือโยงข้อความในแต่ละหน้านัน้ กําหนดให้ใช้ได้ไม่เกิน 5 จํานวน กล่าวคือ ลําดับ 1
ดอกจัน 1 ดอก (*) ลําดับ 2 ดอกจัน 2 ดอก (**) ลําดับที่ 3 ดอกจัน 3 ดอก (***) ลําดับที่ 4 กริช
1 อัน (†) และลําดับที่ 5 กริช 2 อัน (††)
∗

เชิงอรรถขยายความหรือเชิงอรรถเสริมความ คือ เชิงอรรถทีอ่ ธิบายคําหรือข้อความเพิม่ เติม
จากเนื้อหาตอนนัน้
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นนัน้
ๆ แต่ไม่สามารถพิมพ์ในส่วนเนื้อหาของ
วิทยานิพนธ์ได้เพราะอาจทําให้ลาํ ดับความคิดไม่ต่อเนื่องและเกิดความสับสนของข้อมูล ดังนัน้ จึงพิมพ์ไว้ทา้ ย
หน้านัน้ ๆ ของข้อความทีต่ อ้ งการขยายความเพิม่ เติม อนึ่งอาจมีการอ้างอิงท้ายข้อความของเชิงอรรถขยาย
ความได้ดว้ ย
∗∗
เชิงอรรถโยง คือ เชิงอรรถทีโ่ ยงให้ผอู้ ่านดูรายละเอียดของเรือ่ งนัน้ จากหน้าอื่นหรือบทอื่น ใน
วิทยานิพนธ์เล่มนัน้ โดยการพิมพ์ไว้ทา้ ยหน้า ซึง่ ต้องการโยงข้อความนัน้ ๆ ทัง้ นี้ เนื่องจากได้มกี ารอธิบาย
เรื่องราวนัน้ ไว้ก่อนแล้วหรือจะมีการอธิบายรายละเอียดของเรือ่ งนัน้ ๆ ในบทต่อไป
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2. ให้จดั แยกข้อความของเชิงอรรถขยายความหรือเชิงอรรถโยงออกจากตัวเนื้อหา
วิทยานิพนธ์ โดยขีดเส้นคันขวางยาวประมาณ
่
2.5 นิ้ว จากขอบซ้ายของกระดาษ ซึง่ เว้นไว้แล้ว
1.5 นิ้ว เส้นขวางนี้ห่างจากบรรทัดสุดท้ายของเนื้อหาวิทยานิพนธ์ 2 บรรทัด เมือ่ ขีดเส้นคันขวาง
่
นี้แล้ว บรรทัดต่อมาให้พมิ พ์ขอ้ ความของเชิงอรรถได้เลยโดยไม่ตอ้ งเว้นบรรทัดอีก
3. เครือ่ งหมายดอกจันหรือเครื่องหมายกริชประจําเชิงอรรถ
ต้องตรงกับ
เครือ่ งหมายดอกจันหรือกริชของคําหรือข้อความทีต่ อ้ งการอธิบายหรือโยงในส่วนเนื้อหา โดยให้
ยกระดับสูงเหนือตัวอักษรตัวแรกของข้อความในส่วนเชิงอรรถ
4. บรรทัดแรกของเชิงอรรถขยายความหรือเชิงอรรถโยง
อยูต่ รงย่อหน้าของ
เนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือนับจากขอบกระดาษด้านซ้าย ซึง่ เว้นไว้แล้ว 1.5 นิ้ว เข้ามา 8 ระยะ
ตัวอักษรหรือประมาณ 1 นิ้ว แล้วเริม่ พิมพ์ทต่ี วั อักษรที่ 9 ถ้ารายละเอียดของเชิงอรรถมีมากกว่า
1 บรรทัด บรรทัดต่อมาให้พมิ พ์ชดิ ขอบกระดาษด้านซ้าย ซึง่ เว้นไว้แล้ว 1.5 นิ้ว ทุกบรรทัดจน
จบข้อความของเชิงอรรถนัน้ ๆ
5. กรณีในหน้านัน้ ๆ มีเชิงอรรถขยายความหรือเชิงอรรถโยงมากกว่า 1 รายการ
(แต่ตอ้ งไม่เกิน 5 รายการ) ให้ขน้ึ บรรทัดใหม่สาํ หรับเชิงอรรถแต่ละรายการและบรรทัดสุดท้าย
ของข้อความในเชิงอรรถจะอยูห่ ่างจากขอบกระดาษด้านล่าง 1 นิ้ว
6. เชิงอรรถในหน้าใด ต้องจบในหน้านัน้ ไม่ให้พมิ พ์ในหน้าถัดไป ดังนัน้ เส้นคัน่
ขวางตามข้อ 2 จึงต้องเลื่อนสูงขึน้ หรือเลื่อนตํ่าลงตามแต่ความมากน้อยของรายละเอียดใน
เชิงอรรถ
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ตัวอย่างการเขียนเชิงอรรถขยายความและเชิงอรรถโยง
เว้น 1 บรรทัด

พฤติ กรรมมนุษย์ที่มีต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เว้น 1 บรรทัด

ทัศนคติเป็ นความคิดเห็นหรือความรูส้ กึ ของมนุ ษย์ทม่ี ตี ่อสิง่ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นบุคคล สิง่ ของ การกระทํา หรือสถานการณ์ในลักษณะยอมรับหรือปฏิเสธ เมือ่
มนุ ษย์มที ศั นคติอย่างใดแล้วก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาให้เป็ นทีส่ งั เกตได้ (ประภาเพ็ญ
สุวรรณ, 2520: 1, 9) การศึกษาครัง้ นี้ตอ้ งการทราบว่า บรรณารักษ์หอ้ งสมุด
มหาวิทยาลัยมีปฏิกริ ยิ าอย่างไรต่อเทคโนโลยีสารนิเทศ ∗ จึงทําโดยวัดทัศนคติของกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวซึง่ จะช่วยให้ทราบว่าบรรณารักษ์ยอมรับหรือต่อต้านเทคโนโลยีสารนิเทศ
อนึ่ง เทคโนโลยีสารนิเทศก็จดั เป็ นนวกรรม ∗∗ เช่นกัน และเรียกว่าเป็ น “นว
กรรมทางเทคโนโลยี” เพราะเทคโนโลยีสารนิเทศ ยังเป็ นสิง่ ใหม่สําหรับห้องสมุด และ
เป็ นวิธกี ารหรือแนวคิดทีม่ กี ารศึกษาค้นคว้าวิจยั เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการดําเนินงานที่
ห้องสมุดกําลังประสบอยูใ่ นปั จจุบนั ..............................................................................
ควรเข้าใจถึงกระบวนการเผยแพร่นวกรรม∗∗∗ เพราะ..............................................
เว้น 2 บรรทัด
ยาว 2.5 นิ้ว
∗

ดูเพิม่ เติมทีห่ น้า 3-4.
∗∗
นวกรรม หมายถึง วิธกี าร หลักปฏิบตั ิ และแนวคิด รวมทัง้ สิง่ ประดิษฐ์ ซึง่ บุคคล
เห็นว่าเป็ นสิง่ ใหม่ทงั ้ หมดหรือบางส่วน อาจเป็ นของเก่าใช้ไม่ได้ผลในอดีต แต่นํามาปรับปรุงใหม่
หรือเป็ นของปั จจุบนั ทีค่ ดิ หรือทํา หรือปรับปรุงให้ดขี น้ึ โดยมีการนําวิธกี ารจัดระบบมาใช้ก่อนจะทํา
การเปลีย่ นแปลงและสิง่ ทีเ่ ป็ นนวกรรมนัน้ จะยังไม่เป็ นส่วนหนึ่งของระบบงานปั จจุบนั (วสันต์ อติ
ศัพท์, 2524: 14; สันทัด ภิบาลสุข และพิมพ์ใจ ภิบาลสุข, 2525: 5)
∗∗∗
กระบวนการเผยแพร่นวกรรม เป็ นกระบวนการตัดสินใจทีจ่ ะยอมรับหรือปฏิเสธ
นวกรรม
เว้น 1 นิ้ว
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2. การอ้างอิ งแบบตัวเลข (Number System) ∗
การอ้างอิงแบบตัวเลข
เป็ นการระบุแหล่งทีม่ าของข้อมูลทีใ่ ช้ในการเรียบเรียง
วิทยานิพนธ์เป็ นหมายเลขเรียงลําดับกันไป มีวธิ กี ารอ้างอิง ดังนี้
1. ใส่ตวั เลขกํากับไว้ทา้ ยข้อความ หรือชื่อบุคคลทีอ่ า้ งอิงในลักษณะทีเ่ ด่นชัดต่าง
จากการใช้ตวั เลขในจุดมุ่งหมายอื่น
2. ให้เรียงลําดับตัวเลขตัง้ แต่เลข 1 เป็ นต้นไปจนจบบทหรือจบเล่ม แล้วแต่จะลง
รายการอ้างอิงในแต่ละบทหรือท้ายเล่ม
3. ในกรณีทม่ี กี ารอ้างอิงซํ้า ให้ใช้ตวั เลขเดิมทีเ่ คยใช้อา้ งมาก่อนแล้ว
4. แหล่งทีใ่ ช้อา้ งอิงทัง้ หมดนัน้ จะไปปรากฏอยูใ่ นบรรณานุ กรม
หมายเหตุ ในกรณีทต่ี อ้ งการระบุเชิงอรรถขยายความ หรือเชิงอรรถโยงไว้ทา้ ยหน้า
เครือ่ งหมายดอกจัน (*) หรือเครือ่ งหมายกริช [dagger (†)] ดังตัวอย่าง

ให้ใช้

เดวิด สไตน์เบอร์ก (David Steinberg) และพอล เมทซ์ (Paul Metz) (1) ได้ศกึ ษาถึงความ
ต้องการในการใช้..........................................................................................
.....................But Peter Scotto has offered another view (1, p. 365)……………………..……….
Eighteen-century England was a minor force in the world of music and art (2, vol. 5, pp.
214-218)

∗

การอ้างอิงแบบตัวเลขนิยมใช้ในสาขาวิชาเคมี คณิตศาสตร์ การแพทย์และฟิ สกิ ส์

บทที่ 5
การเขียนบรรณานุกรม
บรรณานุ ก รม คือ รายชื่อ หนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทอื่น ๆ ที่ใช้เป็ นข้อ มูล
ประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ โดยจะอยูต่ ่อจากส่วนเนื้อเรือ่ ง และก่อนภาคผนวก (ถ้ามี)
ในทีน่ ้จี ะนําเสนอแบบแผนและหลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุ กรม 2 แบบ คือ
1. การเขียนบรรณานุ กรมตามระบบนาม-ปี
2. การเขียนบรรณานุ กรมตามระบบหมายเลข
นอกจากนัน้ จะได้กล่าวถึง การใช้คาํ ย่อ และการเรียงลําดับบรรณานุ กรม

การเขียนบรรณานุกรมตามระบบนาม-ปี
การเขียนบรรณานุ กรมตามระบบนาม-ปี มีรปู แบบและหลักเกณฑ์ในการลงรายการ
แตกต่ างกันตามประเภทของสิง่ พิมพ์และสื่อประเภทอื่น ๆ อาทิ หนังสือ บทความในหนังสือ
บทความในวารสาร บทความในหนั งสือ พิมพ์ บทความในสารานุ ก รม วิท ยานิ พ นธ์ จุล สาร
เอกสารอัด สําเนา เอกสารพิเศษ การสัม ภาษณ์ โสตทัศ นวัส ดุ ซีด ีรอม ฐานข้อ มูล ออนไลน์
เป็ น ต้ น ในกรณี ท่ีเป็ น การอ้ างอิง เนื้ อ หาโดยตรงหรือ แนวคิด บางส่ ว นหรือ เป็ น การคัด ลอก
ข้ อ ความบางส่ ว นมาโดยตรง ควรระบุ เ ลขหน้ า ไว้ ด้ ว ยโดยพิ ม พ์ ต่ อ ท้ า ยปี พิ ม พ์ คัน่ ด้ ว ย
เครื่องหมาย : อย่างไรก็ตามการไม่ระบุเลขหน้ าอาจทําได้ในกรณีท่เี ป็ นการอ้างอิงงานของผูอ้ ่นื
โดยการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทัง้ หมดของงานชิน้ นัน้
1. หนังสือ
มีแบบแผนและหลักเกณฑ์การลงรายการตามลําดับ ดังนี้
แบบแผน

ผูแ้ ต่ง.ปี พมิ พ์.ชื่อหนังสือ.จํานวนเล่ม(ถ้ามี).ครัง้ ทีพ่ มิ พ์(ถ้ามี).ชื่อชุด
หนังสือและลําดับที(่ ถ้ามี).สถานทีพ
่ มิ พ์:สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรม
หนังสือ
1.1 เครือ่ งหมาย “ ” ในทีน่ ้แี สดงถึงการเว้นระยะ ในการพิมพ์ไม่ตอ้ งใส่
เครือ่ งหมายลงไป
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1.2 หากรายการใดไม่มกี ไ็ ม่ตอ้ งลงรายละเอียดในบรรณานุ กรม ให้ลงรายการ
ถัดมาได้เลย

1.3 การลงรายการผูแ้ ต่ง มีหลักการเขียน ดังนี้
1.3.1 ให้ ต ัด คํ า นํ าหน้ า นามต่ อ ไปนี้ ท้ิง ไป คือ คํ านํ าหน้ านามแสดงเพศ
(นาย, นาง, นางสาว) ตํ า แหน่ งทางวิ ช าการ (ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์) คุณวุฒกิ ารศึกษา (ดร.) คําเรียกชื่อทางวิชาชีพ (นายแพทย์ ทันตแพทย์) ยศทาง
ทหาร ตํารวจ (พลตรี พลอากาศเอก) โดยเขียนเฉพาะชื่อ และนามสกุ ล ซึ่งถ้าผู้แต่งเป็ นชาว
ต่างประเทศให้ใช้ช่อื สกุล (Surname) ขึน้ ก่อน คันด้
่ วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ตามด้วยชื่อต้น
และชื่อกลาง เช่น
จําลอง ศรีเมือง
อมร รักษาสัตย์
Burton, Paul F.
Davidson, Grim, Jr.
1.3.2 กรณีผู้แต่งเป็ นชาวไทย แต่เขียนเอกสารเป็ นภาษาต่างประเทศ ใน
การลงรายการชื่อผู้แต่ ง อาจเขียนชื่อแล้วตามด้วยนามสกุ ล หรือเขียนนามสกุ ลก่ อนแล้วตาม
ด้วยชื่อ ทัง้ นี้หากใช้แบบใดแบบหนึ่งให้ใช้เหมือนกันตลอดทัง้ เล่ม เช่น
Likit Dhiravegin.
หรือ
Dhiravegin, Likit.
1.3.3 ผูแ้ ต่งชาวไทยทีม่ ฐี านันดรศักดิ∗์ และบรรดาศักดิ∗∗
์ ให้ลงรายการ
ฐานันดรศักดิ ์ และบรรดาศักดิ ์ไว้หลังชื่อ โดยคันด้
่ วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) เช่น
ภูมพิ ลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั .
คึกฤทธิ ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
ประดิษฐ์มนูธรรม, หลวง.
1.3.4 ถ้าผูแ้ ต่ง 2 คน ให้ลงชื่อผูแ้ ต่งทัง้ สองคน โดยใช้ “และ” หรือ “and”
คันระหว่
่
างชื่อผูแ้ ต่งคนแรกกับคนทีส่ อง เอกสารภาษาไทยให้เขียนชื่อผูแ้ ต่งคนทีส่ องติดกับคํา
ว่า “และ” ส่วนเอกสารภาษาต่างประเทศ ให้ใส่เครือ่ งหมายจุลภาค ( , ) คัน่
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์ และสมคิด อิสระวัฒน์.
Meyer, William J., and Stevenson, R.
∗

ม.ล. เป็ นต้น
∗∗

ฐานันดรศักดิ ์ หมายถึง ลําดับยศบรรดาศักดิแห่
์ งราชวงศ์ เช่น เจ้าฟ้ า พระองค์เจ้า ม.ร.ว.

บรรดาศักดิ ์ หรือ ราชทินนาม หมายถึง นามบรรดาศักดิชั์ น้ สัญญาบัตร ทีพ่ ระเจ้าแผ่นดิน
พระราชทาน เช่น เจ้าพระยา พระยา พระ หลวง ขุน เป็ นต้น
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1.3.5 ถ้าผูแ้ ต่ง 3 คน ให้ลงชื่อผูแ้ ต่งทัง้ สามคน โดยใช้ “และ” หรือ “and”
คันระหว่
่
างชื่อผูแ้ ต่งคนทีส่ องกับคนทีส่ าม เอกสารภาษาไทยให้เขียนชื่อผูแ้ ต่งคนทีส่ ามติดกับคํา
ว่า “และ” และใช้เครือ่ งหมายจุลภาคคันระหว่
่
างคนแรกกับคนทีส่ อง ส่วนเอกสารภาษา
ต่างประเทศใช้เครือ่ งหมายจุลภาคคันชื
่ ่อผูแ้ ต่งแต่ละคน เช่น
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, ปริญ ลักษิตานนท์ และสมชาย หิรญ
ั กิตติ.
Brigham, Eugene R., Gapenski, Louis C., and Ehrhardt, Michael c.
1.3.6 ถ้าผูแ้ ต่งมากกว่า 3 คน ให้ลงรายการด้วยชื่อผูแ้ ต่งคนแรก และตาม
ด้วยคําว่า “และคนอื่น ๆ หรือ และคณะ” หรือ “and others หรือ et al.” โดยให้ใช้เครือ่ งหมาย
จุลภาคคันกรณี
่
เป็ นเอกสารภาษาต่างประเทศ เช่น
อรอุมา ศักดิ ์ชัยสกุล และคนอื่น ๆ.
Ferrell, C. C., and others.
Wilson, Kate J., et al.
อนึ่ง ในการลงรายการผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ ตามข้อ 1.3.4 – 1.3.6
นัน้ มีอกี วิธหี นึ่งทีผ่ เู้ ขียนใช้กนั คือ กลับชื่อสกุลเฉพาะผูแ้ ต่งคนแรก ส่วนคนอื่น ๆ เขียนตามที่
ปรากฏ แต่ทงั ้ นี้หากจะเลือกเขียนวิธใี ดให้ใช้วธิ นี นั ้ ตลอดทัง้ เล่ม เช่น
Meyer, William J., and R. Stevenson.
Brigham, Eugene F., Louis C. Capenski, and Michael C. Ehrhardt.
1.3.7 ถ้าผูแ้ ต่งเป็ นสถาบัน ให้ลงรายการชื่อสถาบันจากหน่ วยงานใหญ่ไป
หาหน่ วยงานย่อย ในกรณีเป็ นหน่ วยงานรัฐบาลอย่างน้อยต้องอ้างถึงระดับกรมหรือเทียบเท่า
ระหว่างชื่อหน่ วยงานใหญ่ และหน่ วยงานย่อย (ถ้ามี) คันด้
่ วยเครือ่ งหมายมหัพภาค ( . ) เช่น
กรุงเทพจํากัด, ธนาคาร. สํานักวิจยั .
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย, สมาคม.
สรรพากร, กรม. กองนโยบายและแผน. ฝ่ ายเอกสารเผยแพร่และ
แนวปฏิบตั .ิ
อุตสาหกรรม, กระทรวง.
American Library Association, Reference and Adult Service
Division. Standards Committee.
1.3.8 ถ้าผูแ้ ต่งใช้นามแฝง ให้ลงรายการด้วยชื่อนามแฝง เช่น
เศรษฐสยาม.
Dr. Seuss.
1.3.9 ถ้าหนังสือไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง แต่มชี ่อื บรรณาธิการ (Editor) หรือผู้
รวบรวม (Compiler) ให้ลงรายการด้วยชื่อบรรณาธิการหรือผูร้ วบรวมแทนผูแ้ ต่ง และใส่คาํ ว่า
บรรณาธิการ หรือผูร้ วบรวม สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําว่า ed. หรือ eds. หรือ comp.
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หรือ comps. แล้วแต่กรณีสาํ หรับเอกสารภาษาต่างประเทศโดยมีเครือ่ งหมายจุลภาคคันระหว่
่
าง
ชื่อ และคําระบุสถานภาพ เช่น
วัชราภรณ์ ศิรนิ าตย์, บรรณาธิการ.
Knopp, Weaner, ed.
Boss, Richard W., and Anderson, R.G., eds.
Bearman, T. Carbo, comp.
1.3.10 ถ้าหนังสือไม่มชี ่อื ผูแ้ ต่ง ให้เขียนชื่อหนังสือในตําแหน่ งชื่อผูแ้ ต่ง
จบรายการผูแ้ ต่งด้วยเครือ่ งหมายมหัพภาค ( . ) เช่น
1.4 การลงรายการปี พิ มพ์
1.4.1 ให้ระบุปีพมิ พ์ของหนังสือ สําหรับงานทีไ่ ม่ตพี มิ พ์เผยแพร่ เช่น วีด ิ
ทัศน์ ซีดรี อม เป็ นต้น ปี พมิ พ์น้หี มายถึง ปี ทผ่ี ลิตงานนัน้
1.4.2 งานทีอ่ ยูร่ ะหว่างการจัดพิมพ์เผยแพร่ ให้ใช้คาํ ว่า (กําลังจัดพิมพ์)
หรือ (in press) แล้วแต่ภาษาของงานนัน้ ๆ
1.4.3 ถ้าไม่ปรากฏปี พมิ พ์ให้ระบุ ม.ป.ป. หรือ n.d. แทนในรายการปี พมิ พ์
ซึง่ ย่อมาจากคําเต็มว่า ไม่ปรากฏปี พมิ พ์ หรือ no date นันเอง
่
การลงรายการปี พมิ พ์บางตําราให้ใส่ปีพมิ พ์ไว้ในวงเล็บ ( ) ดังนัน้ จะใส่ปีท่ี
พิมพ์ไว้ในวงเล็บหรือไม่ใส่กไ็ ด้ แต่ให้ทาํ เป็ นแบบแผนเดียวกันตลอดทัง้ เล่ม
จบรายการปี พมิ พ์ดว้ ยเครือ่ งหมายหัพภาค ( . )
1.5 การลงรายการชื่อหนังสือ
1.5.1 ชื่อหนังสืออาจพิมพ์ตวั หนาและไม่ขดี เส้นใต้ หรือพิมพ์ดว้ ยตัวอักษร
ปกติแล้วขีดเส้นใต้ หรือใช้วธิ อี ่นื ตามความนิยมในสาขาวิชานัน้ ๆ ในกรณีทเ่ี ป็ นหนังสือ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ อาจพิมพ์โดยไม่ใช้ตวั หนาหรือขีดเส้นใต้ได้ ทัง้ นี้ตอ้ งพิมพ์ช่อื พืช สัตว์
และสิง่ มีชวี ติ อื่น ๆ ทีเ่ ป็ นภาษาลาติน โดยใช้ตวั เอน ตัวหนา หรือขีดเส้นใต้
1.5.2 ชื่อหนังสือทีเ่ ป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ขน้ึ ต้นอักษรตัวแรกของทุกคํา
ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทุกคํา ยกเว้นกลุ่มคําประเภท บุพบท (Prepositions) คําเชื่อม (Conjunctions)
และคํานํ าหน้านาม (Articles) ยกเว้นนําหน้าชื่อเรือ่ ง หรือนําหน้าชื่อเรือ่ งรอง (ถ้ามี) และกรณีม ี
ชื่อเรือ่ งรอง ให้พมิ พ์ตามหลังเครือ่ งหมายมหัพภาคคู่ ( : ) เช่น
The American Revolution, 1775 – 1783: An Encyclopedia.
New Jersey: A Guide to Its Past and Present.
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อนึ่ง ในการเขียนชื่อหนังสือภาษาต่างประเทศ มีอกี วิธหี นึ่งทีน่ ิยมใช้
คือ ให้พมิ พ์ตวั ใหญ่เฉพาะตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรือ่ ง ชื่อรอง (ถ้ามี) และชื่อเฉพาะ ซึง่ หาก
เลือกใช้วธิ กี ารเขียนชื่อหนังสือโดยวิธใี ดวิธหี นึ่งแล้วให้ใช้วธิ นี นั ้ ตลอดทัง้ เล่ม เช่น
The American revolution, 1775 – 1783: An encyclopedia.
New Jersey: A guide to its past and present.
จบรายการชื่อหนังสือด้วยเครือ่ งหมายมหัพภาค ( . )
1.6 การลงรายการจํานวนเล่ม
1.6.1 ลงรายการจํานวนเล่ ม หรือ หมายเลขเล่ม ของหนังสือ ในกรณี เป็ น
หนังสือทีม่ หี ลายเล่มจบ
1.6.2 กรณีใช้เพียงเล่มเดียว ให้ระบุหมายเลขเล่มต่อท้ายชื่อหนังสือ หรือ
ชื่อบรรณาธิการ (กรณีเป็ นหนังสือรวมเรื่องทีต่ ้องการระบุช่อื ผูเ้ ขียนเป็ นรายการหลัก) หรือชื่อผู้
แปล (กรณีเป็ นหนังสือแปลทีม่ ชี ่อื ผูแ้ ต่งเดิม) คันด้
่ วยเครือ่ งหมายมหัพภาค ( . )
1.6.3 กรณี ใช้เพียงเล่มเดียว และแต่ ล ะเล่มมีช่ อื เรื่องประจําเล่ ม ให้เขียน
บรรณานุ กรมเสมือนเป็ นหนังสือ 1 เล่ม โดยไม่ตอ้ งใส่หมายเลขเล่มใด ๆ
1.6.4 เป็ นหนังสือหลายเล่มจบ และใช้อ่านประกอบตัง้ แต่ 2 เล่มเป็ นต้นไป
ในการอ้างอิงให้ระบุจาํ นวนเล่มทัง้ หมดต่อท้ายชื่อหนังสือ
1.6.5 กรณี ห นัง สือ บางเล่ ม ยังอยู่ในระหว่ างการตีพ ิมพ์ ให้เขียน to date
หรือ ถึงปั จจุบนั ต่อท้ายจากจํานวนเล่ม และในส่วนของปี พมิ พ์ต้องใช้เครื่องหมายยติภงั ค์ “ - ”
ต่อท้ายโดยเว้นระยะหลังเครือ่ งหมายดังกล่าว 2 ระยะ เช่น
1995- ......................2 vols. to date.
2542- ………………2 เล่ม. ถึงปั จจุบนั .
จบรายการจํานวนเล่มด้วยเครือ่ งหมายหัพภาค ( . )
1.7 การลงรายการครัง้ ที่พิมพ์
ให้ลงรายการทีม่ กี ารพิมพ์ตงั ้ แต่ครัง้ ที่ 2 เป็ นต้นไป ในการระบุรายละเอียด
ของครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (Edition) นี้ อาจระบุเป็ นตัวเลข ชื่อ (Name) หรือปี กไ็ ด้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
รายละเอียดทีป่ รากฏบนหน้าปกใน (Title page) เช่น
พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
2nd ed.
3rd ed.
4th ed.
Rev. ed. (ย่อมาจาก Revision edition)
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1995 ed.
จบรายการครัง้ ทีพ่ มิ พ์ดว้ ยเครือ่ งหมายมหัพภาค ( . )
1.8 การลงรายการชื่อชุดหนังสือและลําดับที่
กรณีหนังสือชื่อเรือ่ งนัน้ เป็ นเล่มหนึ่งในหนังสือชุด ∗ (A book in a series) และ
อ้างเพียงเล่มเดียว ในการเขียนบรรณานุ กรมให้เขียนชื่อเรือ่ งของหนังสือเล่มทีอ่ า้ งถึงในส่วนชื่อ
หนังสือ และระบุช่อื เรือ่ งของชุด และหมายเลขชุด ต่อท้ายจากรายการชื่อหนังสือ ชื่อ
บรรณาธิการ (ถ้ามี) หรือชื่อผูแ้ ปล (ถ้ามี) หรือจํานวนเล่ม (ถ้ามี) หรือครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (ถ้ามี) เช่น
ชุดส่งเสริมการท่องเทีย่ ว, เล่ม 2.
Approaches to Teaching World Literature. 47.
Twayne’s World Authors Series. 679.

1.9 การลงรายการสถานที่พิมพ์และสํานักพิ มพ์
1.9.1 สถานทีพ่ มิ พ์ (Place of publication) หมายถึง ชื่อเรือ่ ง หรือจังหวัด
ถ้าชื่อเมืองไม่เป็ นทีร่ จู้ กั แพร่หลาย หรืออาจทําให้สบั สนกับเมืองอื่น ให้ระบุช่อื ย่อของรัฐ หรือ
ประเทศทีส่ าํ นักพิมพ์นนั ้ ตัง้ อยูก่ ํากับไว้ดว้ ย จากนัน้ ตามด้วยเครือ่ งหมายมหัพภาคคู่ ( : ) โดยไม่
ต้องเว้นระยะ เช่น
New York:
Reston, VA:
Priceton, MJ:
1.9.2 ถ้าในเอกสาร สํานักพิมพ์ (Publisher) ตัง้ อยูใ่ นเมืองมากกว่า 1 เมือง
ให้เลือกเมืองแรก
1.9.3 ถ้าในเอกสารปรากฏสํานักพิมพ์มากกว่า 1 แห่ง ให้ระบุช่อื
สํานักพิมพ์ทุกแห่ง โดยใช้เครือ่ งหมายอัฒภาค ( ; ) คันระหว่
่
างสํานักพิมพ์แต่ละแห่ง เช่น
Lodon: Benn; New York: Barnes. เป็ นต้น
1.9.4 ให้พมิ พ์ช่อื สํานักพิมพ์ โดยตัดคําระบุสถานะของสํานักพิมพ์ออกไป
เช่น ห.จ.ก., บริษทั , Publishers, Co., Co.Ltd. หรือ Inc. ส่วนสํานักพิมพ์ทเ่ี ป็ นของสมาคม
มหาวิทยาลัย ให้ระบุช่อื เต็ม เช่น
∗

หนังสือชุด (Series) เป็ นสิง่ พิมพ์ประเภทหนึ่ง มีกาํ หนดออกเป็ นระยะ ๆ ซึง่ อาจไม่สมํ่าเสมอ
กัน มีช่อื บอกให้ทราบว่าทุกเล่มอยู่ในชุดเดียวกัน ชื่อชุดมักจะแจ้งให้ทราบสาระหรือแขนงวิชา ส่วนสิง่ พิมพ์แต่
ละเล่มในชุด มีช่อื เรื่องเฉพาะเป็ นเรื่อง ๆ ไป เช่น ชื่อชุดส่งเสริมการท่องเทีย่ ว เล่มทีห่ นึ่ง ชื่อ เทีย่ วกาญจนบุรี
เล่มทีส่ อง ชมขอนแก่น ทัง้ สองเล่มมีชอ่ื ชุดว่า ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว.... เป็ นต้น (จารุวรรณ สินธุโสภณ, 2521:
109)
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สํานักพิมพ์ดวงกมล.
McGraw-Hill.
สํานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
University of Tokyo Press.
1.9.5 ถ้าไม่ปรากฏชื่อสํานักพิมพ์ แต่มโี รงพิมพ์ให้ลงรายการด้วยโรงพิมพ์
เช่น โรงพิมพ์ ส. ธรรมภักดี เป็ นต้น
1.9.6 ถ้าไม่ปรากฏสถานทีพ่ มิ พ์ หรือสํานักพิมพ์ และโรงพิมพ์ให้ระบุ
ม.ป.ท. หรือ n.p. ซึง่ ย่อมาจากคําเต็มว่า ไม่ปรากฏสถานทีพ่ มิ พ์ หรือสํานักพิมพ์ และ no place
of publication หรือ no publisher แทนในรายการสถานทีพ่ มิ พ์ หรือสํานักพิมพ์แล้วแต่กรณี
จบรายการสํานักพิมพ์ดว้ ยเครือ่ งหมายมหัพภาค ( . )
ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมหนังสือตามระบบนาม-ปี
ภาษาไทย
กาญจนาคพันธุ.์ 2540. เด็กคลองบางหลวง. 2 เล่ม. หนังสือชุด 100 ปี ขุนวิจติ รมาตรา.
กรุงเทพมหานคร: สารคดี.
เขียน ธีระวิทย์. 2541. นโยบายต่างประเทศของจีน. ผลงานวิจยั ชุดเอเชีย โครงการเมธี
วิจยั อาวุโส สกว. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั และศูนย์จนี
ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุตพิ ร รักษาสกุล. 2537. เทคโนโลยีการศึกษา: หลักการและแนวปฏิ บตั ิ . เชียงใหม่:
ม.ป.ท.
ชัยณรงค์ แจ่มจํารัส, บรรณาธิการ. ประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
ดอกหญ้า.
ทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักงานปลัดทบวง. สํานักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. ส่วนพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. 2539. รายงานสถิ ติ/ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ปี การศึกษา 2537-2539. กรุงเทพมหานคร: ประกายพรึก.
ธารี หิรญ
ั รัสมี และคนอื่น ๆ. 2541. การบัญชีเบือ้ งต้น. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
พระราชวรมุนี. 2518. ปรัชญาการศึกษาของไทย. พระนคร: สํานักพิมพ์เคล็ดไทย.
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ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2540. สถิติวิทยาทางการวิ จยั . พิมพ์ครัง้ ที่ 3.
กรุงเทพมหานคร: สุวรี ยิ สาส์น.
วิจติ รวาทการ, หลวง. 2498-2501. ศาสนาสากลเปรียบเทียบ ศาสนา ลัทธิ และปรัชญา
ต่าง ๆ ทัวโลก.
่
5 เล่ม. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. พระนคร: โรงพิมพ์ ส.ธรรมภักดี.
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, ปริญ ลักษิตานนท์ และสมชาย หิรญ
ั กิตติ. 2538. ศัพท์การบริหาร.
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ดวงกมล.
ศุภกิจ ไชยวิรตั น์. 2542- . ประเพณี ผตี าโขน: การละเล่นพื้นบ้านของไทย. 10 เล่ม. ถึง
ปั จจุบนั . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์นวการพิมพ์.
สมเด็จพระปิ ยมหาราชกับนักเขียนฝรังเศส.
่
ม.ป.ป. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธเิ อกชนพัฒนา
ภูมภิ าค.
สวนพฤกษศาสตร์, องค์การ. 2542. ต้นไม้ในสวน. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธศิ าสตราจารย์
ดร. สง่า สรรพศรี.
สาวิกา อุณหนันท์, ม.ล. 2542. การควบคุมทางการตลาด. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุขใจ นํ้าผุด. 2543. กลยุทธ์การบริหารการเงิ นบุคคล. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อรอุมา ศักดิ ์ชัยสกุล และคนอื่น ๆ. ม.ป.ป. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการศึกษา.
ม.ป.ท.: โรงพิมพ์เจริญวิวฒ
ั น์.
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2. หนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิ เศษ
หนังสือทีพ่ มิ พ์ในโอกาสพิเศษ เช่น หนังสืออนุ สรณ์งานศพ หนังสือทีร่ ะลึก
ครบรอบวันสําคัญของบุคคล หรือหน่ วยงาน ให้ลงรายการเช่นเดียวกับหนังสือทัวไป
่
โดยให้
เพิม่ เติมรายละเอียดของหนังสือดังกล่าวไว้ในวงเล็บ ( ) ท้ายรายการ ตัวอย่างเช่น
ขจร สุขพานิช. 2497. เมื่อเซอร์ยอนเบาริงเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี. พระนคร: โรง
พิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย. (มหามกุฎราชวิทยาลัย พิมพ์ถวาย ม.จ. ชัชวลิต
เกษมสันต์ ในมงคลสมัยมีพระชนม์ 5 รอบ 12 มิถุนายน 2497).
พระครูกลั ยานุ กูล. 2525. “ประวัตสิ มเด็จพระพุฒาจารย์ (โต).” ใน อนุสรณ์ งานพระราชทาน
เพลิ งศพนายจําเนี ยร บุญพละ. หน้า 1-95. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สาํ นัก
ราชเลขาธิการ.
พระธรรมปิ ฎก. 2543. การพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น. กรุงเทพมหานคร: ทีพเี อ็นเพรส. (พิมพ์เนื่องใน
อนุ สรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางนภา อรชุนะกะ 2 กุมภาพันธ์ 2543).
สงคราม กอสุทธิธรี กุล และสุขสันติ ์ บุณยากร. ม.ป.ป. “กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น: นักปกครอง
ท้องที.่ ” ใน 60 ปี อธิ บดีฉลอง. หน้า 138-153. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส่วน
ท้องถิน่ .
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3. หนังสือแปล
มีแบบแผนและหลักเกณฑ์การลงรายการตามลําดับ ดังนี้

แบบแผน

ผูแ้ ต่ง.ปี พมิ พ์.ชื่อหนังสือ.แปลโดยชื่อผูแ้ ปล.ครัง้ ทีพ่ มิ พ์.
สถานทีพ
่ มิ พ์:สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงรายการหนังสือแปล
2.1 เครือ่ งหมาย “ ” ในทีน่ ้แี สดงถึงการเว้นระยะ ในการพิมพ์ไม่ตอ้ งใส่
เครือ่ งหมายลงไป
2.2 กรณีหนังสือแปลมีช่อื ผูแ้ ต่งเติม ให้ลงรายการด้วยชื่อผูแ้ ต่ง และใส่ช่อื ผูแ้ ปล
ตามหลังชื่อเรือ่ งของหนังสือ
2.3 กรณีไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่งเติม ให้ลงรายการผูแ้ ต่งด้วยชื่อผูแ้ ปล แล้วระบุคาํ
ว่าผูแ้ ปล หรือ tr. หรือ trs. (ย่อมาจากคําเต็มว่า Translator หรือ Translators) ตามหลังชื่อผู้
แปลโดยใช้เครือ่ งหมายจุลภาค ( , ) คัน่
ตัวอย่าง
เซนจู, ชิซโู อะ. 2539. ทีคิวซีและทีคิวเอ็ม. แปลโดย กิตศิ กั ดิ ์ พลอยพานิชเจริญ และ
ลักษณะ มานิตขจรกิจ. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญีป่ ่ นุ ).
ริฟลิน, อลิซ เอ็ม. 2540. ฟื้ นความหลังอเมริ กนั : เศรษฐกิ จ รัฐ และรัฐบาลกลาง. แปล
โดย สุมาลี บํารุงสุข. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ดวงกมล.
ศิระ โอภาสพงษ์, ผูแ้ ปล. 2542. สุดยอดตํานานธุรกิ จสะท้านฟ้ า. กรุงเทพมหานคร: เอ
อาร์ บิซเิ นส เพรส.
Coulson, Jessie, tr. 1964. Crime and Punishment. New York: Norton.
Grimal, Pierre. 1986. Love in Ancient Rome. Translated by Arthur Train, Jr.
Norman: University of Oklahoma Press.
4. บทความในหนังสือ
เป็ นการอ้างอิงทีไ่ ม่ได้ใช้หนังสือทัง้ เล่มประกอบ แต่ใช้เพียงบทใดบทหนึ่ง หรือ
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งของหนังสือ หรือการอ้างอิงจากหนังสือทีม่ ผี เู้ ขียนหลายคน แบ่งกันเขียนเป็ น
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เรือ่ ง ๆ โดยมีบรรณาธิการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ การเขียนบรรณานุ กรมบทความในหนังสือมีแบบ
แผนและหลักเกณฑ์การลงรายการ ดังนี้
แบบแผน

ผูเ้ ขียนบทความ.ปี พมิ พ์.”ชือ่ บทความ.”ในชื่อบรรณาธิการ(ถ้ามี).
ชื่อหนังสือ.เลขหน้า.สถานทีพ
่ มิ พ์:สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงรายการบทความใน
หนังสือ

4.1 เครือ่ งหมาย “ ” ในทีน่ ้แี สดงถึงการเว้นระยะ ในการพิมพ์ไม่ตอ้ งใส่
เครือ่ งหมายลงไป
4.2 หากรายการใดไม่ม ี (เช่น ชื่อบรรณาธิการ) ก็ไม่ต้องลงรายละเอียดใน
บรรณานุ กรม
4.3 ผูเ้ ขียนบทความอาจเป็ นบุคคลเดียวกันกับบรรณาธิการ หรือไม่ใช่บุคคล
เดียวกันก็ได้
4.4 ชื่อบทความ ก็คอื ชื่อบท ๆ หนึ่งในหนังสือ ให้เขียนไว้ภายใต้เครือ่ งหมาย
อัญประกาศ (“.....”) โดยเมือ่ เขียนชื่อบทความจบแล้วต้องใส่เครือ่ งหมายมหัพภาค ( . ) จบ
รายการชื่อบทความแล้วใช้เครือ่ งหมายอัญประกาศปิ ดท้าย
อนึ่ง ในการลงรายการชื่อบทความ นัน้ มีวธิ กี ารเขียนอีกแบบหนึ่งคือไม่
ต้องใส่เครือ่ งหมายอัญประกาศกํากับชื่อบทความ หากเลือกใช้วธิ ใี ดก็ให้ใช้แบบนัน้ ตลอดทัง้ เล่ม
4.5 การลงรายการชื่อบรรณาธิการ ให้เขียนชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี) และตาม
ด้วยชื่อสกุลตามลําดับ โดยระบุคําว่า “(บรรณาธิการ)” หรือ “(ed.)” หรือ “(eds.)” ภายในวงเล็บ
หลังชื่อ เพื่อให้รวู้ ่าบุคคลนัน้ เป็ นบรรณาธิการ
4.6 เลขหน้า หมายถึง เลขหน้าทีป่ รากฏเนื้อหาของบทนัน้ ๆ โดยให้ใส่คาํ ว่า
“หน้า” หรือ “p.” หรือ “pp.” กํากับตัวเลขของเลขหน้าด้วย
ตัวอย่าง
ชวินทร์ ธัมมนันท์กุล. 2541. “การรับรูแ้ ละการตัดสินใจ.” ใน มันทนี ยมจินดา
(บรรณาธิการ). มนุษย์กบั ธรรมชาติ . หน้า 12-36. พิมพ์ครัง้ ที่ 3.
ชัยวุฒ ิ ชัยพันธุ.์ 2539. “ทฤษฎีเครือข่าย.” ใน การวิ จยั ขัน้ ดําเนิ นงาน: ทฤษฎีและปฏิ บตั ิ
พร้อมด้วยโปรแกรมภาษาเบสิ ก. หน้า 122-155. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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อรรถ แพทยังกุล. 2543. “ปั ญหาและอุปสรรคของการบริหารกรุงเทพมหานคร.” ใน พัชรี
สิโรรส และอรทัย ก๊กผล (บรรณาธิการ). การบริ หารเมือง: กรุงเทพมหานคร.
หน้า 3-86. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Ben-Gera, I., Rockey, G.J., and Smith, O.B. 1984. “Extrusion Cooking of Gralus For
Ethanol Production.” In Ronald Jowitt (ed.). Extrusion Cooking
Technology. pp. 95-105. London: Elsevier Applied Science.
Welten, Wayne. 1995. “Personality: Theory, Research, and Assessment.” In
Psychology: Themes and Variations. pp. 471-513. 3rd ed. Pacific
Grove. CA: Brooks/Cole.
5. บทความในวารสาร
มีแบบแผนและหลักเกณฑ์การลงรายการตามลําดับ ดังนี้
แบบแผน

ผูเ้ ขียนบทความ.ปี พมิ พ์.”ชือ่ บทความ.”ชื่อวารสาร.ปี ทห่ี รือเล่มที,่
ฉบับที:่ เลขหน้า.

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักการลงรายการบรรณานุกรมบทความ
ในวารสาร
5.1 เครือ่ งหมาย “ ” ในทีน่ ้แี สดงถึงการเว้นระยะ ในการพิมพ์ไม่ตอ้ งใส่
เครือ่ งหมายลงไป
5.2 การลงรายการชื่อผูเ้ ขียนบทความ และชือ่ บทความ ใช้หลักการเดียวกับ
การลงรายการบทความในหนังสือ
5.3 ถ้าไม่มชี ่อื ผูเ้ ขียนบทความ
ให้ลงชื่อบทความเป็ นรายการแรกแทนชื่อ
ผูเ้ ขียนบทความ โดยลําดับดังนี้
“ชื่อบทความ.”ปี พมิ พ์.ชื่อวารสาร.ปี ทห่ี รือเล่มที,่ ฉบับที:่ เลขหน้า.

5.4 การลงรายการชื่อวารสาร
5.4.1 ใช้ตามทีป่ รากฏในหน้าปกในของวารสาร
5.4.2 เขียนชื่อเต็ม โดยใช้ตวั ใหญ่ตวั แรกทุกตัว หรือในกรณีทใ่ี ช้ช่อื ย่อต้อง
เป็ นชื่อย่อทีน่ กั วิชาการในสาขาวิชานัน้ ยอมรับ เช่น Journal ใช้ตวั ย่อ J เป็ นต้น
5.4.3 ชื่อวารสารอาจพิมพ์ตวั หนา แต่ไม่ตอ้ งขีดเส้นใต้ หรือพิมพ์ตวั พิมพ์
ธรรมดาและขีดเส้นใต้ดว้ ย
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5.4.4 หลังชื่อวารสารไม่มเี ครือ่ งหมายใด ๆ
5.5 การลงรายการปี ทห่ี รือเล่มที่ (Volume)
5.5.1 วารสารทีม่ ที งั ้ ปี ทห่ี รือเล่มที่ และฉบับที่

(Number)

ให้ระบุให้

ครบถ้วน

5.5.2 วารสารทีไ่ ม่มปี ี ทห่ี รือเล่มที่ มีแต่ฉบับทีใ่ ห้ใช้ “ฉบับที”่ หรือ “No.”
เช่น ฉบับที่ 4 หรือ No. 7 เป็ นต้น
5.5.3 กรณีทว่ี ารสารไม่มปี ี หรือเล่มทีแ่ ละฉบับที่ แต่มเี ดือนและปี พมิ พ์ ให้
ใช้ช่อื เดือนตามหลังปี พมิ พ์
5.6 การลงรายการเลขหน้า
5.6.1 ระบุหน้าทีบ่ ทความนัน้ ตีพมิ พ์ว่าเริม่ จากหน้าใดถึงหน้าใด โดยไม่ตอ้ ง
มีคาํ ว่าหน้า
5.6.2 ถ้าบทความพิมพ์ต่อในหน้าอื่นของวารสารฉบับเดียวกันให้ระบุเลข
หน้าทีป่ รากฏทัง้ หมด โดยใช้เครือ่ งหมายจุลภาค ( , ) คัน่
จบรายการเลขหน้าด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
ตัวอย่าง
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. 2518. “ข้อสังเกตเกีย่ วกับการศึกษาประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจของไทย.”
วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับที่ 2: 35-40.
นฤตย์ กิจไชยวัฒนะ. 2543. “การอ้างอิงแหล่งสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์.” วารสารห้องสมุด
27, 2: 14-28.
“เปิ ดมิตธิ ุรกิจขายข้อมูล ความต้องการแห่งยุคสมัย.” 2534. คลังสมอง ฉบับที่ 96: 39-66.
สุทธิพนั ธ์ จิราธิวฒ
ั น์. 2530. “ประเด็นสําคัญในผลงานของฟรังโก โคคิกลิอานิ: ผูไ้ ด้รบั รางวัล
โนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 1985.” วารสารเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิ จ 2,
4: 175-179.
Brown, Bruce, and Brown, Marge. 2000. “Customize Your Browser.” PC Magazine
19, 4: 115-120.
Garder, H. 1981, December. “Do Babies Sing a Universal Song.” Psychology Today:
70-76.
Montgomery, Page, and Townsend, David. 1978. “Strategic Forcasting and
Telecommunications Planning.” Business Communications Review 17, 8:
17-21.
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6. บทความหรือข่าวในหนังสือพิ มพ์
แบบแผน

ผูเ้ ขียนบทความ.วัน เดือน ปี .”ชื่อบทความหรือชื่อข่าว.”ชื่อหนังสือพิ มพ์:
เลขหน้า.

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงรายการบทความหรือ
ข่าวในหนังสือพิ มพ์
6.1 เครือ่ งหมาย “ ” ในทีน่ ้แี สดงถึงการเว้นระยะ ในการพิมพ์ไม่ตอ้ งใส่
เครือ่ งหมายลงไป
6.2 การเขียนบรรณานุ กรมบทความหรือข่าวในหนังสือพิมพ์
จะคล้ายกับ
บทความในวารสาร แตกต่างกันตรงทีไ่ ม่มกี ารระบุปีทห่ี รือเล่มที่ และฉบับที่ แต่ระบุวนั ทีข่ อง
หนังสือพิมพ์เพิม่ เติม
6.3 กรณีไม่ปรากฏชื่อผูเ้ ขียนบทความ ให้ลงรายการแรกด้วยชื่อบทความหรือ
ชื่อข่าว โดยลําดับรายการต่าง ๆ ดังนี้
“ชื่อบทความหรือชื่อข่าว.”วัน เดือน ปี .ชื่อหนังสือพิมพ์:เลขหน้า.

6.4 ชื่อหนังสือพิมพ์ให้พมิ พ์ตวั หนาหรือพิมพ์ตวั ธรรมดาและขีดเส้นใต้
6.5 การลงรายการวัน เดือน ปี
6.5.1 ถ้าเป็ นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยให้ลง วัน เดือน ปี ตามลําดับ
6.5.2 ถ้าเป็ นหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ ให้ลงปี ,เดือน วัน. ตามลําดับ
เช่น 2000,July 21. เป็ นต้น
6.6 การลงรายการเลขหน้า
6.6.1 ให้ระบุหมายเลขหน้า โดยไม่ตอ้ งใส่คาํ ว่าหน้าลงไป
6.6.2 กรณีเป็ นหนังสือพิมพ์รายวัน
ทีม่ กี ารแบ่งเนื้อหาเป็ นส่วน/ตอน
(Section) โดยแต่ละส่วนจะแยกหน้าออกจากกันโดยเด็ดขาด ไม่ได้เรียงเลขหน้าตัง้ แต่ตน้ จนจบ
ในการแบ่งนัน้ จะแบ่งเป็ นส่วน A, B, C และ D และในแต่ละส่วนก็จะมีเลขหน้าของตนเอง เช่น
A1, B1, C5 หรือ D3 ในการลงรายการเลขหน้าให้เขียนตามทีป่ รากฏ
6.6.3 กรณีบทความเริม่ ทีห่ น้า 1 หรือหน้าอื่นใดก็ตาม แล้วมีเนื้อหาต่อข้าม
ไปหน้าอื่น เช่น เริม่ ทีห่ น้า 1 และต่อทีห่ น้า 16 ให้เขียนเฉพาะหน้าแรกทีป่ รากฏบทความนัน้
ตามด้วยเครือ่ งหมายบวก (+) เช่น 1+ หรือ A1+ เป็ นต้น
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ตัวอย่าง
“ผ่าแผนบุกดาวอังคาร ความลับจักรวาล.” 26 มิถุนายน 2543. มติ ชน: 7.
อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ. 22-25 มิถุนายน 2543. “อินเทอร์เน็ต 2000 มิตใิ หม่แห่งเทคโนโลยีและ
บริการ.” ประชาชาติ ธรุ กิ จ: 26-27.
“The Decade of the Spy.” 1994, March 7. Newsweek: 26-27.
Kadri, Francoise. 2000, June 24. “Banks Join up to Trade Bounds Online.” Bangkok
Post: B3.
Natee Vichisorasatra. 2000, July 21. “Thailand to Lose Clout in Net Decisions.”
Nation: A1-A2.
Macintyre, Donald. 2000, April 3. “Verdict on Kim.” Time: 14-18.
Siriporn Chanjindarmanee. 2000, July 21. “SET Decision Called Bid to Decentralise.”
Nation: B1+.
7. บทความในสารานุกรม
การเขียนบรรณานุ กรมบทความในสารานุ กรมจะคล้ายกับการเขียน
บรรณานุ กรมบทความในวารสาร ยกเว้นไม่มกี ารลงรายการฉบับที่ (Number) และในกรณีท่ี
สารานุ กรม ชื่อเรือ่ งนัน้ มีเล่มเดียวจบ ก็ไม่ตอ้ งลงรายการเล่มที่ และให้เขียนเครือ่ งหมายและเลข
หน้า ต่อจากรายการชื่อสารานุ กรมได้เลย บทความในสารานุกรมมีแบบแผนและหลักเกณฑ์การ
ลงรายการ ดังนี้
แบบแผน

ผูเ้ ขียนบทความ.ปี พมิ พ์.”ชื่อบทความ.”ชื่อสารานุกรมเล่มที:่ เลขหน้า.

ข้อสังเกต: เครือ่ งหมาย “ ” ในทีน่ ้แี สดงถึงการเว้นระยะในการพิมพ์ไม่ตอ้ งใส่เครือ่ งหมายลง
ไป
ตัวอย่าง
เจริญ อินทรเกษตร. 2515-2516. “ฐานันดร.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน 11:
6912-6930.
“องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ.” 2539. สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดย
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 21: 293-321.
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Kaplan, L. 1975. “Library Cooperation in the United States.” Encyclopedia of Library
and Information Science 15: 241-244.
Zuk, William. 1989. “Bridge.” Encyclopedia Americana 4: 522-537.

8. บทวิ จารณ์หนังสือในวารสาร
บทวิจารณ์หนังสือในวารสารมีแบบแผนและหลักเกณฑ์การลงรายการ
ตามลําดับ ดังนี้
แบบแผน

ผูเ้ ขียนบทวิจารณ์.ปี พมิ พ์.วิจารณ์เรื่องชื่อหนังสือที่วิจารณ์.โดย
ชื่อผูแ้ ต่งหนังสือ.ชื่อวารสารปี ทห
่ี รือเล่มที,่ ฉบับที:่ เลขหน้า.

ข้อสังเกต: เครือ่ งหมาย “ ” ในทีน่ ้แี สดงถึงการเว้นระยะ ในการพิมพ์ไม่ตอ้ งใส่เครือ่ งหมายลง
ไป
ตัวอย่าง
วัชรียา โตสงวน และชูศรี มณีพฤกษ์. 2527. วิจารณ์เรือ่ ง แนววิ วฒ
ั นาการของทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์, โดย โกวิท โปษยานนท์. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
2, 4: 198-206.
Broxis, Peter. 1999. Review of Health on the Internet, by Denis Anthony. Journal of
Librarianship and Information Science 31, 9: 181-182.
9. วารสารสาระสังเขป
เป็ นการอ้างอิงถึงสาระสังเขปของบทความหรืองานวิจยั หรือวิทยานิพนธ์ทพ่ี มิ พ์
ในวารสารสาระสังเขป (Abstracts journal) เช่น Dissertation Abstracts International,
Psychological Abstracts หรือ Chemical Abstracts เป็ นต้น ในกรณีเช่นนี้ให้ระบุว่า
สาระสังเขปนัน้ มาจากแหล่งใด โดยในการเขียนบรรณานุ กรมให้เริม่ ต้นรายการด้วยรายละเอียด
ทางบรรณานุ กรมของงานเขียนทีต่ อ้ งการอ้างอิง (Original work) ตามด้วยรายละเอียดทาง
บรรณานุ กรมของวารสารสาระสังเขป ดังตัวอย่าง
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ชื่นจิตต์ งามกลิน่ . 2540. “คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบรรณารักษ์ในสังคมสารสนเทศ.”
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. บทคัดย่อวิ ทยานิ พนธ์ ประจําปี การศึกษา
2541: 403-404.
Daily, Catherine Marie. 1991. “Governance Structure and Financial Performance in the
Small Corporation.” Doctoral dissertation, Indiana University, 1992.
Dissertation Abstracts International 70: 4509A.
Tamney, Joseph B., Johnson, Stephen D., and Burton, Ronald. 1992. “The Abortion
Controversy: Conflicting Beliefs and Values in American Society.” Journal
For the Scientific Study of Religion 31: 32-46. Sociological Abstracts
40: item 92Z2448.
10. วิ ทยานิ พนธ์
การเขียนบรรณานุ กรมวิทยานิพนธ์มแี บบแผนและหลักเกณฑ์การลงรายการ
แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
ก. วิทยานิพนธ์ทไ่ี ม่ตพี มิ พ์เผยแพร่ทวไป
ั่
(Unpublished dissertation) ให้
เขียนชื่อวิทยานิพนธ์ไว้ในเครือ่ งหมายอัญประกาศ (“…..”) และดูแบบแผนการลงรายการแบบ ก
ข. วิทยานิพนธ์ทต่ี พี มิ พ์เผยแพร่ทวไป
ั่
(Published dissertation) ให้ลง
รายการเหมือนกับหนังสือ และเพิม่ เติมส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยานิพนธ์ตามหลังชื่อวิทยานิพนธ์
นอกจากนัน้ ถ้าเป็ นงานทีจ่ ดั ทําโดยสํานักพิมพ์ University Microfilms International (UMI)
จะต้องเพิม่ รายละเอียดเกีย่ วกับหมายเลขสังซื
่ อ้ (Order number) ไว้ทา้ ยสุดของรายการนัน้ ๆ ดู
แบบแผนการลงรายการแบบ ข
แบบ ก (วิทยานิพนธ์ทไ่ี ม่ตพี มิ พ์เผยแพร่ทวไป)
ั่
ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์.ปี พมิ พ์.”ชื่อวิทยานิพนธ์.”ระดับวิทยานิพนธ์ชื่อสาขาวิชา
หรือภาควิชาคณะชื่อมหาวิทยาลัย.สถานทีพ
่ มิ พ์:สํานักพิมพ์.
หมายเลขสังซื
่ อ้ (ถ้ามี).

แบบ ข (วิทยานิพนธ์ทต่ี พี มิ พ์เผยแพร่ทวไป)
ั่
ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์.ปี พมิ พ์.ชื่อวิทยานิ พนธ์.ระดับวิทยานิพนธ์ชื่อสาขาวิชา
หรือภาควิชาคณะชื่อมหาวิทยาลัย.สถานทีพ
่ มิ พ์:สํานักพิมพ์.
หมายเลขสังซื
่ อ้ (ถ้ามี).
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงรายการวิ ทยานิ พนธ์
10.1 เครือ่ งหมาย “ ” ในทีน่ ้แี สดงถึงการเว้นระยะ ในการพิมพ์ไม่ตอ้ งใส่
เครือ่ งหมายลงไป
10.2 วิทยานิพนธ์ของไทยโดยทัวไปจั
่ ดอยูใ่ นประเภท ก
10.3 การลงรายการระดับวิทยานิพนธ์
10.3.1 ถ้าเป็ นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ให้ใช้คาํ ว่า “วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต หรือ Master’s Thesis” หรือชื่อเรียกอย่างอื่นตามทีส่ ถาบันการศึกษาใช้
10.3.2 ถ้าเป็ นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้ใช้คาํ ว่า “วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต หรือ Doctoral dissertation”
จบรายการบรรณานุ กรมวิทยานิพนธ์แต่ละรายการด้วยเครือ่ งหมาย
มหัพภาค ( . )
ตัวอย่าง
บุญทิวา สุขสงเคราะห์. 2530. “ศึกษาการใช้หนังสืออ้างอิงของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.” ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
เบ็ญจรัช เวชวิรชั . 2541. “การศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อมูลค่าการให้สนิ เชือ่ เพื่อการ
ส่งออก และนําเข้าของสถาบันการเงินไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Ubonrat Klinhowhan. 1999. “Monetary Transmission Mechanism in Thailand.” Master
Thesis. Faculty of Economics. Graduate School. Thammasat University.
Valentine, Mary-Blair Truesdell. 1993. An Investigation of Gender-Based Leadership
Styles of Male and Female Officers in the United States Army. Doctoral
dissertation, George Mason University. Ann Arbor: UMI, 1993. 9316566.
11. รายงานการประชุมสัมมนาทางวิ ชาการ
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การเขียนบรรณานุ กรมรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มีวธิ กี ารเขียน 3
แบบ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ลักษณะการจัดทําและการใช้รายงานการประชุมดังกล่าวประกอบการเขียน
วิทยานิพนธ์ คือ
1. ในการอ้างอิง หรือการอ่านประกอบการเรียบเรียงเนื้อหาของวิทยานิพนธ์
ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์ใช้ขอ้ มูลจากรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการทัง้ เล่ม
ในกรณีน้ใี ห้
เขียนบรรณานุ กรมในลักษณะเดียวกับหนังสือ และเพิม่ รายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะเป็ นการระบุ
ให้ทราบว่าเป็ นรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (กรณีช่อื เรือ่ งไม่บ่งบอก แต่ถา้ ชื่อเรือ่ ง
บ่งบอก รายละเอียดส่วนนี้กไ็ ม่จาํ เป็ นต้องมี ดูตวั อย่างแบบที่ 1)
2. กรณีการอ้างอิงใช้เพียงบางบท ให้ลงรายการในลักษณะเดียวกับบทความ
ในหนังสือ ดูตวั อย่างแบบที่ 2
3. รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มีการพิมพ์เผยแพร่สมํ่าเสมอเป็ น
ประจําทุกปี ให้เขียนบรรณานุ กรมในลักษณะเดียวกับบทความในวารสาร ดูตวั อย่างแบบที่ 3
ตัวอย่าง
แบบที่ 1
Freed, Barbara F., ed. 1991. Foreign Language Acquisition Research and the
Classroom. Proceeding of Consortium for Language Teaching and
Learning Conference, October 1989, University of Pennsylvania. Lexington:
Heath.
Hall, Kira, Meacham, Michael, and Shapiro, Richard, eds. 1989. Proceedings of the
Fifteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, February
18-20, 1989: General Session and Parasession on Theoretical Issues in
Language Reconstruction. Berkeley: Berkeley Linguistic Society.
แบบที่ 2
นฤมล กิจไพศาลรัตนา. 2537. “First Search: บริการข้อสนเทศระบบออนไลน์ทท่ี นั สมัย
ทีส่ ุด.” ใน ยุพดี ต่อบุณย์ศุภชัย และพิมพ์ราํ ไพ เปรมสมิทธ์ (บรรณาธิการ).
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานห้องสมุด (Appropriate Technology and
Library Work): เอกสารวิ ชาการจัดพิ มพ์เนื่ องในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2537 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี 14-17 ตุลาคม 2537 ณ
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โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร, หน้า 67-76. กรุงเทพมหานคร:
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ.
สมทรวง จันทร์นิต. 2538. “การสืบค้นสารนิเทศออนไลน์.” ใน รายงานการสัมมนาเรื่อง
การค้นคืนสารนิ เทศในยุคโลกาภิ วตั น์ , หน้า 15-40. กรุงเทพมหานคร: สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ.
Paitoon Sinlarat. 1995. “Success and Failure of Faculty Development in Thai
University.” In Somwang Pitiyanawat, et al. (eds.), Preparing Teachers for
All the World’s Children: An Era of Transmission, Proceedings of
International Conference, Bangkok, 1992, pp. 217-233. Bangkok:
UNICEF.
แบบที่ 3
Thumin, F.J., Craddick, R.A., and Barclay, A. G. 1973. “Meaning and Compatibility of a
Proposed Corporate Name and Symbol.” Proceedings of the 81th Annual
Convention of the American Psychological Association 8: 835-836.
12. จุลสาร เอกสารอัดสําเนา และเอกสารไม่ได้ตีพิมพ์อื่น ๆ
การเขียนบรรณานุ กรมใช้แบบเดียวกับหนังสือ และให้วงเล็บคําว่าอัดสําเนา
(Mimeographed) หรือพิมพ์ดดี (Typewritten) หรือเอกสารไม่ตพี มิ พ์ (Unpublished
Manuscript) แล้วแต่กรณีพมิ พ์ไว้ทา้ ยสุดของรายการ
ตัวอย่าง
โกดัก (ประเทศไทย) จํากัด, บริษทั . 2520. แบบต่าง ๆ ของไมโครฟิ ล์มเพื่อความ
เหมาะสมกับเอกสารแต่ละประเภท. กรุงเทพมหานคร: โกดักประเทศไทย. (อัด
สําเนา).
แรงงาน, กรม. 2517. แนะแนวอาชีพบรรณารักษ์. กรุงเทพมหานคร: กรมแรงงาน. (อัด
สําเนา).
ศิรชิ ยั สาครรัตนกุล. 2536. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าในต่างประเทศ.
กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท. (อัดสําเนา).
United Nations. Office of Publication. 1976. UN in Brief. London: Office of
Publication, United Nations. (Typewritten).
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13. การสัมภาษณ์
การเขียนบรรณานุ กรมการสัมภาษณ์ มีวธิ กี ารเขียน 3 แบบ คือ
13.1 ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์เป็ นผูส้ มั ภาษณ์ดว้ ยตนเอง มีแบบแผน ดังนี้
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์.วัน เดือน ปี (ทีส่ มั ภาษณ์).ตําแหน่ง(ถ้ามี).สัมภาษณ์.

ตัวอย่าง
ปั จจัย บุนนาค. 10 กันยายน 2530. อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สัมภาษณ์ .
วิภาวรรณ มนุ ญปิ จ.ุ 27 ธันวาคม 2528. หัวหน้าบรรณารักษ์หอ้ งสมุดคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล. สัมภาษณ์.
Jantarangs Jaturong. 1998, June 7. Chief, Monetary and Exchange Affairs Section,
Economic Research Department, Bank of Thailand. Interview.
13.2 เป็ นการเขียนบรรณานุกรมการสัมภาษณ์ทไ่ี ด้จากสื่อสิง่ พิมพ์ ให้ระบุช่อื
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ก่อน ตามด้วยวันเดือนปี ของเอกสารทีต่ พี มิ พ์การสัมภาษณ์นนั ้ ชื่อผูส้ มั ภาษณ์
(กรณีเป็ นบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง) พร้อมตําแหน่ ง (ถ้ามี) และชื่อเรือ่ งของการสัมภาษณ์ใส่ไว้ภายใน
เครือ่ งหมายอัญประกาศ ถ้าไม่มชี ่อื เรือ่ งให้ใส่ว่าสัมภาษณ์ หรือ Interview และท้ายสุดเป็ น
รายละเอียดทางบรรณานุ กรมของเอกสาร หรือวาสารหรือหนังสือพิมพ์ทต่ี พี มิ พ์บทสัมภาษณ์
นัน้ ๆ ดังตัวอย่าง
สุภาวดี บุญสันติสุข. 2538. สัมภาษณ์โดย อนุ ชติ ศิมะโรดม. “วิธกี ารโฆษณาเพื่อขยาย
ตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์.” วารสารนักบริ หาร 17, 8: 10-15.
Gordimer, Nadine. 1981. October 10. Interview. New York Times. Late ed.: C25.
William, K. 1997. October 1. Interview with Simon Buck. “The Internet of Thailand.”
Times: 7-9.
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13.3 การเขียนบรรณานุ กรมการสัมภาษณ์ทไ่ี ด้จากรายการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ ตัวอย่างเช่น
Blackmun, Harry. 1994, April 5. Interview with Ted Koppel and Nina Totenberg.
Nightline. ABC. WABC, New York.
Updike, John. 1994, April 2. Interview with Scott Simon. Weekend Edition. National
Public Radio. WBUR, Boston.
14. เอกสารที่อ้างถึงในเอกสารอื่น
การเขียนบรรณานุ กรมเอกสารทีผ่ เู้ ขียนวิทยานิพนธ์ไม่ได้เคยอ่านเอกสารเรือ่ ง
นัน้ จากตัวเล่ม (เรียกว่าเอกสารอันดับแรก) แต่อ่านจากเอกสารอื่น (เรียกว่าเอกสารอันดับรอง)
ทีม่ กี ารกล่าวถึงเนื้อหาหรือแนวคิดของเอกสารอันดับแรกไว้ และผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์ได้ทาํ การ
อ้างอิงแนวคิดต่าง ๆ เหล่านัน้ ไว้ การเขียนบรรณานุ กรมเอกสารทีอ่ า้ งถึงในเอกสารอื่นนี้ มีแบบ
แผนและหลักเกณฑ์การลงรายการ ดังนี้
รายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสารอันดับแรก.อ้างถึงในรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมของเอกสารอันดับรอง.

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการลงรายการเอกสารที่อ้างถึงในเอกสาร
อื่น

14.1 เครือ่ งหมาย “ ” ในทีน่ ้แี สดงถึงการเว้นระยะ ในการพิมพ์ไม่ตอ้ งใส่
เครือ่ งหมายลงไป
14.2 รายละเอียดทางบรรณานุ กรมของเอกสารอันดับแรก และอันดับรอง อาจ
เป็ นหนังสือ บทความในหนังสือ บทความในวารสาร วิทยานิพนธ์ ฯลฯ
14.3 กรณีเป็ นเอกสารภาษาต่างประเทศ คําว่า “อ้างถึงใน” ใช้เป็ น “Cited in”
ตัวอย่าง
วิรชั อภิรตั นกุล. 2527. “ผลิตภัณฑ์ใหม่กบั การยอมรับของผูบ้ ริโภค.” กลยุทธ์การตลาด 3,
4: 32-34. อ้างถึงใน ธานินทร์ กูมาโล่. 2528. “ทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ ของ
ผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์ทม่ี เี ครือ่ งหมายมาตรฐานการค้า.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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French, L.S. 1985, February. “Is it Really Friendly?” PITT: 19. อ้างถึงใน ศรีอร
เจนประภาพงศ์. 2529. “ทัศนคติของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัย
ทีม่ ตี ่อเทคโนโลยีสารนิเทศ.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Welhrich, Heinz, and Koontz, Harold. 1993. Management: A Global Perspective.
10th ed. New York: McGraw-Hill. Cited in Charles W.L. Hill and Gareth R.
Jones. 1998. Strategic Management: An Integrated Approach. Boston:
Houghton Miffin.
15. เอกสารพิ เศษ
การเขียนบรรณานุ กรมเอกสารพิเศษต่าง ๆ เช่น ต้นฉบับตัวเขียน จดหมาย
การบรรยาย อนุ ทนิ เป็ นต้น มีแบบแผนการเขียนดังตัวอย่างต่อไปนี้
ประเวศ วะสี. 29 มีนาคม 2538. จุดประกายการสร้างสรรค์ปัญญา. โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค. การอภิปราย.
ปรีด ี พนมยงค์. 20 มกราคม 2530. จดหมาย.
พรชัย พัชรินทร์รตั นะชัย. 28 กุมภาพันธ์ 2538. ไขจักรวาลสู่จิตมนุษย์. หอประชุมเล็ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. การบรรยาย.
Lennon, John. 1945-1950. Diary.
London. 285. British Library. Arundel MSS.
Samson, Timmy. 1986, August 31. Letter to John Ball.
16. โสตทัศนวัสดุ
การเขียนบรรณานุ กรมโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ เช่น สไลด์ เทปบันทึกเสียง เทป
บันทึกภาพ ฟิ ลม์ (ภาพยนตร์) ฟิ ลม์ สตริป แผนที่ แผนภูม ิ ฯลฯ มีแบบแผนและหลักเกณฑ์การ
ลงรายการ ดังนี้
แบบแผน

ชื่อผูจ้ ดั ทํา.(หน้าทีร่ บั ผิดชอบ-ถ้ามี).ปี ทเ่ี ผยแพร่.ชื่อเรือ่ ง[ลักษณะของสือ่
โสตทัศน์].สถานทีผ่ ลิต:หน่วยงานทีเ่ ผยแพร่.

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการลงรายการโสตทัศนวัสดุ
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16.1 เครือ่ งหมาย “ ” ในทีน่ ้แี สดงถึงการเว้นระยะ ในการพิมพ์ไม่ตอ้ งใส่
เครือ่ งหมายลงไป
16.2 หน้าทีร่ บั ผิดชอบ ถ้ามีจงึ ระบุ เช่น เป็ นผูผ้ ลิต (Producer) ผูก้ ํากับ
(Director) ผูบ้ รรยาย (Speaker) เป็ นต้น
16.3 ลักษณะของสื่อโสตทัศน์ ให้ใช้ดงั นี้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
[สไลด์]
[Slides]
[เทปบันทึกเสียง]
[Audiocassette]
[เทปบันทึกภาพ]
[Videocassette]
[ฟิ ลม์ ]
[Film]
[ฟิ ลม์ สตริป]
[Filmstrip]
[แผนที]่
[Map]
[แผนภูม]ิ
[Chart]
[แผนภาพ]
[Diagram]
[รายการวิทยุ]
[Radio program]
[รายการโทรทัศน์]
[Television program]
ตัวอย่าง
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย. สํานักงานนครราชสีมา. ม.ป.ป. แผนที่จงั หวัดนครราชสีมา
[แผนที]่ . นครราชสีมา: สํานักงานนครราชสีมา การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย.
เจิมศักดิ ์ ปิ่ นทอง. (ผูด้ าํ เนินรายการ). 20 กุมภาพันธ์ 2543. ตามหาแก่นธรรม: นิ พพาน
[รายการโทรทัศน์]. กรุงเทพมหานคร: สถานีโทรทัศน์สชี ่อง 9.
โจเซฟ, ไฮเดนเบิรก์ . 2539. ท่องอียิปต์ [ฟิ ลม์ ]. 35 มม., สี, 45 นาที. กรุงเทพมหานคร:
หน้าต่างโลก.
ถนอมวงศ์ ลํ้ายอดมรรคผล. (ผูบ้ รรยาย). 2538. การพัฒนานิ สยั รักการอ่าน [เทป
บันทึกภาพ]. 28 นาที. นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ปรารมภ์รตั น์ โชติกเสถียร. 2537. ระบบเสียงภาษาอังกฤษ [เทปบันทึกเสียง]. 60 นาที.
กรุงเทพมหานคร: โครงการตํารา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พจน์ สารสิน. 13 เมษายน 2520. ความอยู่รอดของเศรษฐกิ จไทย [รายการวิทยุ].
กรุงเทพมหานคร: สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย.
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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. 2527. เทคโนโลยีการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต [เทป
บันทึกภาพ]. 26 นาที. กรุงเทพมหานคร: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
สมควร ชื่นจิตต์. 2540. ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ [เทปบันทึกเสียง]. 90 นาที.
กรุงเทพมหานคร: โพสท์บุ๊คส์.
Breyer, Pamela, and Stempleski, Susan. 1992. Hello-America: A Video English
Course Unit 4 [Videocassette]. 60 min., col., sd. Danbury, CT: Groller.
Crystal, L. (Executive Producer). 1993, October 11. The MacNell/Lehrer News Hour
[Television program]. New York and Washington, DC: Public Broadcasting
Service.
The First Aid Card [Chart]. 1988. n.p.: Papertech.
Harrison, J. (Producer), and Schmlechen, R. (Director). 1992. Changing Our Minds:
The Story of Evelyn Hooker [Film]. New York, NY: Changing Our Minds.
Mihalyi, Louis J. 1976. Landscape of Zambia [Slides]. col., 20 fr. Santa Barbara,
CA: Visual Education.
Orchids [Filmstrip]. 1972. Encyclopedia Britannica Films.
Sattellite Imagemap of the World [Map]. 1999. London: Derling Kindersley.
Siegel, Robert and Wertheimer, Linda. (Narrators). 1994, April 6. All Things
Considered: Shakespearean Putdowns [Radio program]. National Public
Radio. New York: WNYC.
Sinclair, Barbara. (Speaker). 1996. Active Your English: Preintermediate Class
[Audiocassette]. 60 min. Cambridge: Cambridge University Press.
17. สื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (Electronic Media)
เป็ นการเขียนบรรณานุกรมข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ซีดรี อม
(CD-ROM) แผ่นดิสก์ (Diskette) เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) และฐานข้อมูลออนไลน์
(Online Databases) ซึง่ หมายรวมถึงข้อมูลจากเวิลด์ไวลด์เว็บ (World Wide Web) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail, E-mail) และกลุม่ สนทนาข่าวสารในลักษณะของจดหมายข่าว
จดหมายเวียน (E-mail Discussion Group) เป็ นต้น
การเขียนบรรณานุ กรมของสื่อดังกล่าวข้างต้น มีแบบแผนและหลักเกณฑ์การ
ลงรายการแตกต่ า งไปตามวิธ ีก ารอ้ า งถึง ข้อ มูล ในสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และประเภทของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ พอจําแนกรูปแบบการเขียนบรรณานุ กรมได้ 7 แบบ ดังนี้
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17.1 การเขียนบรรณานุ กรมข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นสื่อประเภทซีดรี อม แผ่นดิสก์ และ
เทปแม่เหล็ก โดยข้อมูลดังกล่าวมีลกั ษณะเช่นเดียวกับหนังสือ เพียงแต่จดั ทําในรูปของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ลงรายการคล้ายกับหนังสือ แต่ระบุประเภทของสื่อต่อท้ายจากชื่อเรือ่ ง (คือ ชื่อ
เรือ่ งของแฟ้ มข้อมูล) ดังแบบแผนต่อไปนี้

แบบแผน

ชื่อผูร้ บั ผิดชอบหลัก.ปี ทจ่ี ดั ทํา.ชื่อเรือ่ งของแฟ้ มข้อมูล[ประเภทของ
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์].ครัง้ ทีพ
่ มิ พ์/เวอร์ชน(ถ้
ั ่ ามี).สถานทีผ่ ลิต:
ชื่อสํานักพิมพ์ผผู้ ลิต.

ตัวอย่าง
คลาร์ก, จอห์น. 2541. การเขียนโปรแกรมบนวิ นโดวส์ด้วยไมโครซอฟต์วิชวั ส์เบสิ ก 6.0
ภาคปฏิ บตั ิ [ซีดรี อม]. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชัน.่
พิภพ ลลิตาภรณ์. 2542. การจัดหาทําเลที่ตงั ้ และการวางผังโรงงานด้วยโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ [แผ่นดิสก์]. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญีป่ ่ นุ ).
สุธรี ์ กิจฉวี, หาญ เพ็ญแสง และธารี บางแก้ว. 2542. สอนการประกอบเครื่อง
คอมพิ วเตอร์ [ซีดรี อม]. กรุงเทพมหานคร: เสริมวิทย์อนิ ฟอร์เมชันเทคโนโลยี
่
.
Dye, Charles. 1999. Oracle Distributed System [Diskette]. Beijng: O’Rellly.
English Poetry Full-Text Databases [Magnetic tape]. 1993. Cambridge: Chadwyck.
Starr, Cecie, and Taggart, Louis. 1998. Interactive Concept in Biology 2.0 [CD-ROM].
Belmont, CA: Wadsworth.
17.2 กรณีอา้ งอิงข้อมูลเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ รวบรวมข้อมูล
จากหลาย ๆ แหล่ง ในการลงรายการให้เขียนบรรณานุ กรมแบบบทความในหนังสือหรือ
บทความในวารสาร หรือหนังสือพิมพ์ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ประเภทของสิง่ พิมพ์ทอ่ี า้ งถึง โดยระบุ
ประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อท้ายชื่อเรือ่ งของแฟ้ มข้อมูล หรือชื่อเรือ่ งของสื่อนัน้ ๆ ดัง
ตัวอย่าง
“Albatross.” 1992. The Oxford English Dictionary [CD-ROM]. 2nd ed. Oxford:
Oxford University Press.
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Angler, Natalle. 1993, April 13. “Chemists Learn Why Vegetables Are Good for You.”
New York Times late ed.: C1. New York Times Ondisc [CD-ROM]. 1993,
October. Ann Arbour, MI: UMI.
“Bronte, Emiley.” 1992. Discovering Authors [CD-ROM]. Vers. 1.0. Detroit: Gale.
“Children’s Television Workshop.” 1994. Encyclopedia of Associations [Magnetic
tape]. Detroit: Gale.
United States. Department of State. 1993. “Industrial Outlook for Petroleum and
Natural Gas.” National Trade Data Bank [CD-ROM]. United States:
Department of Commerce, United States.
17.3 การเขียนบรรณานุ กรมบทคัดย่อในซีดรี อม (Abstract on CD-ROM) และ
บทคัดย่อจากฐานข้อมูลออนไลน์ (On-line abstract) มีแบบแผนการลงรายการเหมือนกัน
ต่างกันตรงการระบุประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี ขียนต่อจากชื่อเรือ่ ง
ส่วนใหญ่บทคัดย่อจะทําจากบทความในวารสาร และวิทยานิพนธ์ ดังนัน้
ในทีน่ ้ีจะนําเสนอแบบแผนการลงรายการบทคัดย่อในวารสาร (แบบแผน ก) และบทคัดย่อจาก
วิทยานิพนธ์ (แบบแผน ข) ดังนี้
แบบแผน ก

(บทคัดย่อจากบทความในวารสาร)
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ.ปี พมิ พ์.”ชื่อบทความ.”[ประเภทของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์].
ชื่อวารสารปี ทห
่ี รือเล่มที,่ ฉบับที:่ เลขหน้า.บทคัดย่อจาก:ชื่อแหล่งข้อมูลหรือ
ชื่อแฟ้ มข้อมูล และหมายเลขเอกสาร

แบบแผน ข

(บทคัดย่อจากวิทยานิพนธ์)
ชื่อผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์.ปี พมิ พ์.ชื่อวิทยานิ พนธ์[ประเภทของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์].
บทคัดย่อจาก:ชื่อแหล่งข้อมูล หรือชื่อแฟ้ มข้อมูล และหมายเลขเอกสาร

ข้อสังเกต
17.3.1 “บทคัดย่อจาก” ในภาษาอังกฤษให้ใช้คาํ ว่า Abstract from
17.3.2 ชื่อแหล่งข้อมูลหรือชื่อแฟ้ มข้อมูล และหมายเลขเอกสาร ได้แปล
มาจากข้อความดังนี้ “Source and retrieval number”
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17.3.3 เมือ่ จบข้อความของบรรทัดสุดท้ายในบทคัดย่อในซีดรี อม ไม่ตอ้ ง
ใส่เครือ่ งหมายมหัพภาพ ( . )

ตัวอย่าง
Bower, D.L. 1993. Employee Assistance Programs Supervisory Referrals:
Characteristics of Referring and Nonreferring Supervisors [CD-ROM].
Abstract from: Proquest File: Dissertation Abstracts Item: 9315947
“Guidelines for Family Television Viewing.” [CD-ROM]. 1990. Television & Media 10,
11: 5-20. Urbana: ERIC Clearinghouse. Abstract from: Silver Platter File:
ERIC Item: EJ47352
Meyer, A.S., and Bock, K. 1992. “The Tip-of-the-Tongue Phenomenon: Blocking or
Partial Activation?” [CD-ROM]. Memory and Cognition 20, 11: 715-726.
Abstract from: Silver Platter File: PsyLIT Item: 80-16351
Shearson, L. K. 1992. “Gay and Lesblan.” [On-line]. Psychology Today 15, 7: 4045. Abstract from : DIALOG File: Psyc INFO Item: 65-21789
Stempel, Carl William. 1993. Towards a Historical Sociology of Sport in the United
States, 1825-1875 [On-line]. Abstract from: OCLC Epic File: Dissertation
Abstracts Online Item: 8814357
17.4 กรณีเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer program) หรือเป็ น
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer software) หรือเป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer
programming language) ให้เขียนบรรณานุ กรมเช่นเดียวกับหนังสือ เพียงแต่ระบุคาํ 3 คํา
ข้างต้นต่อท้ายจากชื่อเรือ่ งดังกล่าว ตัวอย่างเช่น
ข้อสังเกต: ชื่อเรือ่ งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์
ไม่ตอ้ งขีดเส้นใต้
Bender Report [Computer software]. 1993. Melbourne, FL: Psychometric Software.
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Breckler, S.J., and Pratkanis, A.R. 1985. Experiment Command Interpreter for the IBM
Personal Computer [Computer programming language]. Baltimore: Authors.
Fernandes, F.D. 1972. Theoretical Prediction of Interference Loading on Aircraft
Stores: Part 1, Subsonic Speeds [Computer program]. Pomona, CA:
General Dynamics, Elector Dynamics Division.
17.5 กรณีเป็ นบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal) ที่
ห้องสมุดบอกรับมีแบบแผน และหลักเกณฑ์การลงรายการ ดังนี้
แบบแผน

ผูเ้ ขียนบทความ.ปี ทเ่ี ผยแพร่.”ชื่อบทความ.”[จํานวนย่อหน้า],
ชื่อวารสารออนไลน์ [วารสารออนไลน์].เข้าถึงจาก:หมายเลขเอกสาร

ข้อสังเกต
17.5.1 [วารสารออนไลน์] ในภาษาอังกฤษให้ใช้คาํ ว่า [On-line serial]
17.5.2 “เข้าถึงจาก” ในภาษาอังกฤษให้ใช้คาํ ว่า “Available” ซึง่ ข้อมูลที่
ลงต่อมา คือ หมายเลขเอกสาร (Document number) หรือเลขทะเบียนของเอกสาร (Accession
number)
17.5.3 เมือ่ จบข้อความบรรทัดสุดท้ายของรายการบรรณานุ กรมแต่ละ
รายการไม่ตอ้ งใส่เครือ่ งหมายมหัพภาค ( . )
ตัวอย่าง
Lindsay, Robert K. 1991. “Electronic Journals of Proposed Research.” [67 paragraphs].
Digital Library Journal [On-line serial]. Available: Doc. No. 60
17.6 การเขียนบรรณานุ กรมข้อมูลออนไลน์ทส่ี บื ค้นจากฐานข้อมูลในเว็บไซต์
(Web Site) ต่าง ๆ ของบริการเวิลด์ไวลด์เว็บ (World Wide Web) มีแบบแผนและหลักเกณฑ์
การลงรายการ ดังนี้
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ.ปี ทเ่ี ผยแพร่.ชื่อเรือ่ ง[ออนไลน์].เข้าถึงจาก:
ทีอ่ ยู่ของแหล่งข้อมูล

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการลงรายการ
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17.6.1 ปี ทเ่ี ผยแพร่ หมายถึงปี ทเ่ี ผยแพร่ขอ้ มูลของเรือ่ งหนึ่ง ๆ ถ้าไม่มปี ี
ทีเ่ ผยแพร่ให้ลงรายการด้วยวัน เดือน ปี ทค่ี น้ หาข้อมูลเหล่านัน้
17.6.2 [ออนไลน์] ในภาษาอังกฤษ ใช้คาํ ว่า [On-line]
17.6.3 เข้าถึงจาก ในภาษาอังกฤษ ใช้คาํ ว่า Available
17.6.4 จบรายการบรรณานุ กรมโดยไม่ตอ้ งใส่เครือ่ งหมายมหัพภาค ( . )

ตัวอย่าง
โรคไข้สมองอักเสบนิ ปาห์ไวรัสในประเทศมาเลเซีย [ออนไลน์]. 17 มิถุนายน 2543. เข้าถึง
ได้จาก: http://203.157.41.5/nipa.html
หอการค้าไทย, มหาวิทยาลัย. 26 กรกฎาคม 2543. ประวัติความเป็ นมาของมหาวิ ทยาลัย
หอการค้าไทย [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.utcc.ac.th//history.html
Introduction to Web Database [On-line]. 1999. Available: http://www.askscott.com/
sec1.html
Weiss, Scott. 2000. Information Retrieval Project [On-line]. Available:
http://www.cs.jhu.edu/~weiss/projects.html
17.7 การเขียนบรรณานุ กรมข้อมูลออนไลน์ทไ่ี ด้จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic mail, E-mail) มีแบบแผนและหลักเกณฑ์การลงรายการดังนี้
ชื่อผูส้ ง่ .(ทีอ่ ยู่ของผูส้ ง่ บนเครือข่าย).วัน เดือน ปี .หัวข้อเรื่องจดหมาย.ส่งถึง
ชื่อผูร้ บั จดหมาย(ทีอ่ ยู่ของผูร้ บั บนเครือข่าย)
Sender(Sender’s E-mail address).Year,Month day.Subject of Message.
E-mail to recipient(Recipient’s E-mail address)

ตัวอย่าง
Day, Martha (MDAY@sage.uvm.edu). 1995, July 30. Review of Film—Bad Lieutenant.
E-mail to Xia Li (Xli@moose.uvm.edu)
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Kunny, Terry (terry.kuny@xist.com). 2000, April 5. Digital Libraries Research. E-mail
to Debriska Shaky (dashaky@LINUX.COWLAND.Com)
17.8 การเขียนบรรณานุ กรมข้อมูลออนไลน์ทไ่ี ด้จากบริการจดหมายข่าว
จดหมายเวียน (E-mail Discussion Group หรือ Discussion List Message) มีแบบแผนและ
หลักเกณฑ์การลงรายการ ดังนี้
Author.Year,Month day.”Subject of message.”Discussion List[Type of
medium].Available E-mail:DISSCUSSION@e-mail address[Access date].
Author.Year,Month day.”Subject of message.”Discussion List[Type of
medium].Available E-mail:LISTSERV@e-mail address/Get[Access date].

ข้อสังเกต: Author ในทีน่ ้ีหมายถึง Login name หรือ User Id ของผูใ้ ช้ให้เขียนด้วยตัวอักษร
ตัวใหญ่ทุกตัว
ตัวอย่าง
Discussions on All Forms of Cinema [On-line]. 1995, August 1. Available E-mail:
LISTSERV@American.edu/Get cinema-1 log 9504A [1995, August 1].
PRECOME. 1995, April 1. “Top Ten Ruler of Film Criticism.” Discussion on All
Forms of Cinema [On-line]. Available E-mail: CINEMA-L@american.edu
[1995, April 1].

การใช้คาํ ย่อ
คําย่อทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในการเขียนบรรณานุ กรม มีดงั นี้
คําย่อ
b&w
ch.

คําเต็ม
black and white
chapter

ความหมาย
ดําและขาว
มาตรา

หมายเหตุ
ภาษาไทยใช้ ขาวดํา
ใช้กบั พระราชบัญญัติ
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comp.
col.
ed.

กฎหมาย ฯลฯ
พหูพจน์ใช้ comps.
พหูพจน์ใช้ cols.
พหูพจน์ใช้ eds.

min.

compiler
color
editor,
edited by
enlarged edition
revised edition
คําเต็ม
second edition
third edition
et all
frame
inches per second
illustrator
illustrated by
minutes

ผูร้ วบรวม
สี
บรรณาธิการ,
ผูจ้ ดั พิมพ์, จัดพิมพ์โดย
ฉบับพิมพ์ใหม่ มีการเพิม่ เติม
ฉบับพิมพ์ใหม่ มีการแก้ไข
ความหมาย
พิมพ์ครัง้ ที่ 2
พิมพ์ครัง้ ที่ 3
และคนอื่น ๆ (and others)
กรอบภาพ
นิ้วต่อวินาที
ผูว้ าดภาพประกอบ
ภาพประกอบโดย
นาที

MS.
Jr.

manuscript
Junior

n.d.
n.p.

no date
no place

no.
p.
r.p.m.

number
page
revolution
per minute
translator
translated by
volume
volumes

ต้นฉบับตัวเขียน
คําทีร่ ะบุว่าเป็ นบุคคลทีม่ ชี ่อื
สกุลเดียวกันแต่เป็ นคนรุน่ หลัง
เช่น ลูก หลาน เป็ นต้น
ไม่ปรากฏปี พมิ พ์
ภาษาไทยใช้ ม.ป.ป.
ไม่ปรากฏสถานทีพ่ มิ พ์
ภาษาไทยใช้ ม.ป.ท.
และสํานักพิมพ์
ฉบับที่
หน้า (หลายหน้า)
พหูพจน์ใช้ pp.
รอบต่อนาที
หมายถึงความเร็วของแผ่น
เสียงทีห่ มุนไป
ผูแ้ ปล
พหูพจน์ใช้ trs.
แปลโดย
เล่มที่ (เช่น vol. 4)
จํานวนเล่ม (เช่น 4 vols.)

enl. ed.
rev. ed.
คําย่อ
2nd ed.
3rd ed.
et al.
fr.
i.p.s.
illus.

tr.
vol.
vols.

หมายเหตุ

พหูพจน์ใช้ frs.
ความเร็วของเทปบันทึกเสียง

แสดงความยาวของ
ภาพยนตร์
พหูพจน์ใช้ MSS.
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ชื่อรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าเขียนประกอบกับชื่อเมือง ให้ใช้ตวั ย่อดังนี้
ชื่อรัฐ
คําย่อ
ชื่อรัฐ
คําย่อ
Alabama
AL
Missouri
MO
Alaska
AK
Montana
MT
Arizona
AZ
Nebraska
NE
Arkansas
AR
Nevada
NV
California
CA
New Hampshire
NH
Colorado
CO
New Jersey
NJ
Connecticut
CT
New Mexico
NM
Delaware
DE
New York
NY
District of Columbia
DC
North Carolina
NC
Florida
FL
North Dakota
ND
Georgia
GA
Ohio
OH
Hawaii
HI
Oklahoma
OK
Idaho
ID
Pennsylvania
PA
Illinois
IL
Rhode Island
RI
Indiana
IN
South Carolina
SC
Iowa
IA
South Dakota
SD
Kansas
KS
Tennessee
TN
Kentucky
KY
Texas
TX
Louisiana
LA
Utah
UT
Maine
ME
Vermont
VT
Maryland
MD
Virginia
VA
Massachusetts
MA
Washington
WA
Michigan
MI
West Virginia
WV
Minnesota
MN
Wisconsin
WI
Mississippi
MS
Wyoming
WY
Oregon
OR

การเรียงลําดับบรรณานุกรม
ในทีน่ ้ีจะอธิบายถึงการจัดเรียงและการพิมพ์บรรณานุ กรม 2 แบบ คือ
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1. ตามระบบนาม-ปี
2. ตามระบบหมายเลข
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

การจัดเรียงและการพิ มพ์บรรณานุกรมตามระบบนาม-ปี
การจัดเรียงและการพิมพ์บรรณานุ กรมตามระบบนาม-ปี มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ให้พมิ พ์คาํ ว่า “บรรณานุกรม” หรือ “Bibliography” ไว้กลางหน้ากระดาษห่าง
จากขอบกระดาษด้านบนลงมา 2 นิ้ว (ในระดับเดียวกับการขึน้ ต้นบทใหม่)
2. วิทยานิพนธ์ทเ่ี ขียนเป็ นภาษาไทย ให้พมิ พ์บรรณานุ กรมภาษาไทยขึน้ ก่อนแล้ว
ตามด้วยบรรณานุ กรมภาษาต่างประเทศ
กรณีวทิ ยานิพนธ์ทเ่ี ขียนเป็ นภาษาต่างประเทศให้
พิมพ์บรรณานุ กรมภาษาต่างประเทศขึน้ ก่อนแล้วจึงตามด้วยบรรณานุ กรมภาษาไทย
3. ให้จดั เรียงและพิมพ์เอกสารทุกประเภทรวมกัน โดยไม่ตอ้ งแยกประเภทของ
เอกสาร แต่ให้แยกเป็ นเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
4. ให้จดั เรียงบรรณานุ กรมตามลําดับอักษรชื่อผูแ้ ต่ง หรือชื่อเรือ่ ง (กรณีทไ่ี ม่
ปรากฏนามผูแ้ ต่ง)
เอกสารอ้างอิงภาษาไทย ให้จดั เรียงตามลําดับอักษร ก – ฮ ตามแบบ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน บรรณานุ กรมภาษาต่างประเทศ ให้จดั เรียงตามลําดับอักษร
A – Z ตามแบบพจนานุ กรม Webster’s New World College Dictionary
5. หากบรรณานุ กรมหลายเล่มทีเ่ ป็ นของผูแ้ ต่งคนเดียวกัน
ให้เขียนชื่อผูแ้ ต่ง
เฉพาะรายการแรก รายการต่อ ๆ ไปของผูแ้ ต่งคนเดียวกันให้ขดี เส้นเท่ากับ 8 ช่วงตัวอักษร
หรือประมาณ 1 นิ้ว ตามด้วยเครือ่ งหมายมหัพภาค ( . ) แทนชื่อผูแ้ ต่ง
6. บรรณานุ กรมภาษาต่างประเทศทีไ่ ม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง ให้จดั เรียงตามชื่อเรือ่ ง
หากขึน้ ต้นด้วยคํานําหน้านาม (A, An, The) ไม่ตอ้ งนํามาจัดเรียง ให้เรียงลําดับอักษรตัวแรก
ของคําถัดไป
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ตัวอย่างการจัดเรียงและการพิ มพ์วิทยานิ พนธ์

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
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โครงการพัฒนาด้านการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
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ชลิต ลิปนะเวช. 26 ตุลาคม 2540. “การตลาดบนอินเตอร์เน็ต.” วัฏจักร: 14.
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่
.
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การเขียนและการพิ มพ์บรรณานุกรมตามระบบหมายเลข
การเขียนและการพิมพ์บรรณานุ กรมตามระบบหมายเลข มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ให้พมิ พ์คาํ ว่า “บรรณานุกรม” ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบบนลงมา 2 นิ้ว
2. จัดเรียงและพิมพ์เอกสารอ้างอิงแต่ละรายการตามลําดับหมายเลขทีก่ ํากับ
ข้อความทีอ่ า้ งถึงไว้ในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์โดยไม่ตอ้ งแยกภาษาและประเภทของเอกสาร
ตัวอย่างการพิ มพ์และจัดเรียงบรรณานุกรมตามระบบหมายเลข
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บทที่ 6
การพิ มพ์วิทยานิ พนธ์
1. ตัวพิ มพ์ ให้พ ิมพ์ด้วยตัว อักษรเป็ น สีดํา คมชัด และใช้ต ัว พิมพ์แ บบเดียวกัน
ตลอดทัง้ เล่ม ในการพิมพ์เนื้อหาควรใช้ตวั อักษรแบบ Browallia New ขนาด 16
2. กระดาษที่ ใช้ พิมพ์ ให้ใช้กระดาษขาวไม่มบี รรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 หนาไม่
ตํ่ากว่า 70 แกรม ใช้เพียงหน้าเดียว
3. รูปแบบการพิ มพ์ ให้พมิ พ์ตามรูปแบบทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อควรระวังในการพิมพ์
ถ้าพิมพ์คําสุดท้ายไม่จบในบรรทัดนัน้ ๆ ให้ยกคํานัน้ ไปพิมพ์ในบรรทัดต่อไปทัง้
คํ า ไม่ ค วรตัด ส่ ว นท้ า ยของคํ าไปพิม พ์ ในบรรทัด ใหม่ เช่ น หอการค้า ไทย ไม่ ใ ห้ แ ยกเป็ น
หอการค้า-ไทย เป็ นต้น
3. การเว้นที่ ว่างริ มขอบกระดาษ หัวกระดาษให้เว้นไว้ 1½ นิ้ว ยกเว้นหน้าทีข่ น้ึ
บทใหม่ของแต่ละบทให้เว้น 2 นิ้ว ขอบซ้ายมือเว้น 1½ นิ้ว ขอบขวามือเว้น 1 นิ้ว ขอบล่างเว้น 1
นิ้ว (ดังตัวอย่างหน้าถัดไป)
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ตัวอย่างการเว้นขอบกระดาษ
(สําหรับหน้าขึน้ ต้นบทใหม่)

2 นิ้ว

1½ นิ้ว

1½ นิ้ว

1 นิ้ว

1 นิ้ว
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4. การลําดับหน้ า ในส่วนนํ า ถ้าเป็ นวิทยานิพ นธ์ภาษาไทยให้ใช้ตวั อักษรเรียง
ตามลําดับพยัญชนะในภาษาไทย (เริม่ พิมพ์ตวั ง ที่หน้ าบทคัดย่อภาษาไทย) ส่วนวิทยานิพนธ์
ภาษาอังกฤษให้ใช้เลขโรมันตัวเล็ก คือ i, ii, iii,…(เริม่ พิมพ์เลข iv ที่หน้ าบทคัดย่อภาษาไทย)
เว้นแต่ในหน้าปกใน (ทัง้ ภาษาไทยและภาษอังกฤษ) หน้าอนุ มตั ิ หน้าแรกของสารบัญ ไม่ต้องให้
ตัวอักษรหรือใช้เลขโรมันกํากับ แต่ให้นบั จํานวนหน้ารวมไปด้วย ต่อจากนัน้ ให้ลาํ ดับหน้าโดยใช้
หมายเลข 2, 3, 4, ...
หน้าแรกของทุกบทในส่วนเนื้อหา หน้าแรกของบรรณานุ กรมและหน้าแรกของ
ภาคผนวกไม่ตอ้ งใช้เลขหน้ากํากับ แต่ให้นบั จํานวนหน้ารวมไปด้วย
การพิมพ์หมายเลขหน้ า ให้พมิ พ์ท่มี ุมขวา ด้านบนของแต่ละหน้ าโดยห่างจาก
ขอบกระดาษส่วนบนและด้านขวา ด้านละประมาณ 1 นิ้ว
5. การแบ่งบทและหัวข้อในบท
5.1 บท (Chapter) เมือ่ เริม่ บทใหม่จะต้องขึน้ หน้าใหม่เสมอและมีเลขประจําบท
โดยใช้เลขไทยหรือเลขอารบิคก็ได้ในวิทยานิพนธ์ภาษาไทย และเลขโรมันใหญ่ ในวิทยานิพนธ์
ภาษาอังกฤษ ให้พมิ พ์คําว่า “บทที”่ ไว้ตรงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วนชื่อบทก็พมิ พ์
ไว้กลางหน้ ากระดาษเช่นกัน ชื่อ บทความที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ให้แบ่ งเป็ น 2-3 บรรทัด ตาม
ความเหมาะสม โดยพิมพ์เรียงลงมาเป็ นลักษณะสามเหลีย่ มกลับหัว และไม่ต้องขีดเส้นใต้ อาจใช้
ตัวเข้มและขนาดของตัวอักษรโตกว่าปกติเล็กน้อยก็ได้
5.2 หัว ข้ อ สําคัญ หัว ข้อ สํ าคัญ ในแต่ ล ะบทหมายถึง หัว ข้อ ซึ่ง ไม่ ใช่ ช่ ือ เรื่อ ง
ประจําบท อาจให้อยู่กลางหน้ ากระดาษหรือชิดริมขอบกระดาษด้านซ้าย ให้พมิ พ์ด้วยตัวอักษร
ตัวเข้มหรือขีดเส้นใต้ โดยพิมพ์ห่างจากบรรทัดบนและบรรทัดล่าง 1 บรรทัด
สําหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของคําแรกและของทุก ๆ
คํ าในหัว ข้อ สํ าคัญ ต้ อ งพิม พ์ ด้ว ยอัก ษรตัว ใหญ่ เสมอ เว้น แต่ บุ พ บท (preposition) สัน ธาน
(conjunction) และคํ า นํ า หน้ า นาม (article) ไม่ ต้ อ งพิม พ์ ด้ ว ยอัก ษรตัว ใหญ่ เว้ น แต่ บุ พ บท
สันธาน และคํานําหน้านาม ดังกล่าวเป็ นคําแรกของหัวข้อนัน้
การขึ้น หัว ข้อ ใหม่ ถ้ ามีท่ีว่ างสํ าหรับ พิม พ์ ข้อ ความต่ อ ไปได้ไ ม่ เกิน หนึ่ ง
บรรทัด ให้ขน้ึ หัวข้อใหม่ในหน้าถัดไป
5.3 หัวข้อย่อย กรณีมหี วั ข้อย่อยให้พมิ พ์หวั ข้อย่อยไว้ทย่ี อ่ หน้าโดยเว้นระยะ 8
ช่วงตัวอักษร และเริม่ พิมพ์ทช่ี ่วงตัวอักษรที่ 9 หรือเว้นเข้ามาประมาณ 1 นิ้ว ให้ขดี เส้นใต้หวั ข้อ
ย่อยทุกหัวข้อ และไม่ต้องเว้นระยะห่างจากบรรทัดบนและบรรทัดล่าง การพิมพ์หวั ข้อย่อยอาจใช้
ตัวอักษรกํากับสลับกับตัวเลข หรือตัวเลขอย่างเดียว ดังตัวอย่าง
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แบบ ก.

ตัวอักษรกํากับสลับกับตัวเลข

ภาวะเศรษฐกิ จของประเทศไทย

เว้น 1 บรรทัด

เว้น 1 บรรทัด

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

.........................................................................................................................................
ก.ภายในประเทศ...........................................................................................
.........................................................................................................................................
1.ด้านการผลิต........................................................................................
ก)แรงงาน........................................................................................
1.แรงงานฝี มอื ..........................................................................
2.แรงงานไร้ฝีมอื .......................................................................
2.ด้านการบริโภค....................................................................................
ก)กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นองค์กรธุรกิจ....................................................
ข)กลุ่มผูบ้ ริโภคทัวไป
่ .......................................................................
ข.ระหว่างประเทศ..........................................................................................
.........................................................................................................................................
Thailand Economic

เว้น 1 บรรทัด

เว้น 1 บรรทัด

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
a.Domestic Economic…………………………………………………………..
1.Production………………………………………………………………....
a)Labour…………………………………………………………….…..
1.Skilled Labour…………………………………………………..
2.Unskilled Labour………………………………………………..
2.Consumption……………………………………………………………...
a)Business Consumer………………………………………………...
b)Consumer…………………………………………………………….
b.International Economic…………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………...….
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แบบ ข.

ตัวเลขกํากับอย่างเดียว

ภาวะเศรษฐกิ จของประเทศไทย

เว้น 1 บรรทัด

เว้น 1 บรรทัด

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

.........................................................................................................................................
1.ภายในประเทศ..........................................................................................
.........................................................................................................................................
1.1ด้านการผลิต....................................................................................
1.1.1แรงงาน................................................................................
1.1.1.1แรงงานฝี มอื ...........................................................
1.1.1.2แรงงานไร้ฝีมอื .......................................................
1.2ด้านการบริโภค................................................................................
1.2.1กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นองค์กรธุรกิจ.............................................
1.2.2กลุ่มผูบ้ ริโภคทัวไป
่ ...............................................................
2.ระหว่างประเทศ.........................................................................................
.........................................................................................................................................
Thailand Economic

เว้น 1 บรรทัด

เว้น 1 บรรทัด

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
1.Domestic Economic………………………………………………………..
1.1Production……………………………………………………………....
1.1.1Labour…………………………………………………….…..
1.1.1.1Skilled Labour……………………………………..
1.1.1.2Unskilled Labour…………………………………..
1.2Consumption…………………………………………………………..
1.2.1Business Consumer………………………………………...
1.2.2Consumer…………………………………………………….
2.International Economic………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………...….
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ตัวอย่างการเว้นระยะหัวข้อในแต่ละบท (แบบที่ 1)

เว้นห่างจากขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว

บทที่
ชื่อบท
เว้น 1½ นิ้ว

ใช้ตวั อักษรเข้มและ
โตกว่าปกติได้เล็กน้อย
เว้น 1 บรรทัด

หัวข้อสําคัญ
เว้น 1 บรรทัด

เว้น 1 นิ้ว

ข้อความ ...........................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
หัวข้อย่อย....................................................................................
......................................................................................................................
หัวข้อย่อย....................................................................................
......................................................................................................................
หัวข้อสําคัญ

เว้น 1 บรรทัด

เว้น 1 บรรทัด
ข้อความ......................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
1.หัวข้อย่อย.............................................................................
......................................................................................................................
2.หัวข้อย่อย.............................................................................
......................................................................................................................
เว้น 1 นิ้ว
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ตัวอย่างการเว้นระยะหัวข้อในแต่ละบท (แบบที่ 2)
เว้นห่างจากขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว

บทที่
ชื่อบท

ใช้ตวั อักษรเข้มและ
โตกว่าปกติได้เล็กน้อย

เว้น 1½ นิ้ว

เว้น 1 บรรทัด

เว้น 1 นิ้ว

ข้อความ ...........................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
เว้น 1 บรรทัด

หัวข้อสําคัญ

เว้น 1 บรรทัด

ข้อความ ...........................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
หัวข้อรอง

เว้น 1 บรรทัด
เว้น 1 บรรทัด

ข้อความ......................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................
1.หัวข้อย่อย.............................................................................
......................................................................................................................
2.หัวข้อย่อย.............................................................................
......................................................................................................................
3.หัวข้อย่อย.............................................................................
......................................................................................................................
เว้น 1 นิ้ว
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6. ตาราง รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ
ตารางประกอบด้วยลําดับทีข่ องตาราง ชื่อตาราง ส่วนข้อความและทีม่ าของ
ตาราง โดยปกติให้พมิ พ์อยูใ่ นหน้าเดียวกันทัง้ หมด
กรณีทต่ี ารางนัน้ มีความยาวมาก ไม่สามารถพิมพ์ให้สน้ิ สุดในหน้าเดียวได้ ก็ให้
พิมพ์ส่วนทีเ่ หลือในหน้าถัดไป แต่ทงั ้ นี้จะต้องพิมพ์ลําดับทีแ่ ละชื่อของตาราง และมีส่วนของ
ข้อความในตารางรวมอยูด่ ว้ ยในแต่ละหน้าอย่างน้อย 2 บรรทัด ในกรณีทส่ี ่วนบนของตาราง
ข้อความของตารางนัน้ สิน้ สุดลงและจําเป็ นจะต้องอ้างถึงทีม่ าของตารางในหน้าถัดไป จะต้องยก
ข้อความบางส่วนของตารางไปรวมไว้ในหน้าใหม่อย่างน้อย 2 บรรทัด โดยยอมปล่อยให้มที ว่ี ่าง
ในตารางหน้าเดิม
ขนาดของตารางไม่ควรเกินกรอบหน้าของวิทยานิพนธ์ ถ้าตารางมีขนาดใหญ่ควรใช้
เครือ่ งถ่ายย่อส่วนหรือวิธอี ่นื ๆตามความเหมาะสมให้ตารางเล็กลง แต่ตอ้ งชัดเจนพออ่านได้งา่ ย
สําหรับตารางทีก่ ว้างเกินกว่าความกว้างของหน้าวิทยานิพนธ์ ก็อาจจะจัดให้ส่วนบนของตาราง
นัน้ หันเข้ามาขอบซ้ายของหน้า
ตัวอย่างตารางทีค่ ดั ลอกมาและต้องการอ้างอิงบอกแหล่งทีม่ า
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการเดินทางของคนไทยกับชาวต่างประเทศ
ปี พ.ศ.

2535
2536
2537

การเดิ นทางของคนไทยไปต่างประเทศ
จํานวน
ค่าใช้จ่าย อัตราเพิ่ ม
(ล้านคน) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
1.28
40,556
25.65
1.54
53,315
31.46
1.68
73,234
37.36

การเดิ นทางของคนต่างประเทศมาไทย
จํานวน
ค่าใช้จ่าย อัตราเพิ่ ม
(ล้านคน) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
5.14
123,135
23.13
5.76
127,802
3.79
6.17
145,211
13.62

ทีม่ า: การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (2536: 7)
หมายเหตุ: ผูเ้ ขียนอาจใช้วธิ อี า้ งอิงไว้ในส่วนเนื้อหาก่อนนําเสนอตารางก็ได้

Table 4 Thaisarn Internet Service’s Pricing
Service
A (Text only)
B (Full Internet)
U (UUCP links to NGOs)
D (an extra 200) (Kbdisk storage option)
T (an extra 10 hour session option)
*n = Exchange rate 1 USD = Bt 25

Price/month
$ 12a
20
160
4
4

Service Description
20 hours/month (email, usenet only)
30 hours/month (email, internet)
30 hours/month
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Note: As of August 1998, the exchange rate is Bt 40 = 1 USD
Source: Thaweesak Konantakol, Trin Tantsetthi, and Morragot Kulatumyotin. 1994. Thaisarn: The Internet of Thailand.
Available://http:www.nectec.or.th/bureaux/nectec/ThaiSam.book/index.htm

ตัวอย่างรูปภาพ – Figure

รูปที่ 1 แสดงสัดส่วนจํานวนครัง้ ของการให้บริการข่าวสารแบบต่าง ๆ
NECTEC server data requests
successful
responses
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

FTP
WWW
Gopher
July'94

Aug

Sep

ทีม่ า: ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2537: 29)

ข้อสังเกต: กรณีเป็ นรูปภาพ แผนภูม ิ กราฟ แผนที่ ให้เขียนลําดับทีแ่ ละชื่อรูปภาพ ฯลฯ ไว้
ส่วนท้ายต่อจากรูปภาพ ฯลฯ ทีน่ ําเสนอดังตัวอย่าง
ตัวอย่างตารางทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูลโดยตรง
ตารางที่ 3 จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทงานทีร่ บั ผิดชอบ
ประเภทของงาน
จํานวน
งานบริหาร
26
งานเทคนิค
102
งานบริการ
120
รับผิดชอบงานทุกประเภท
21
อื่น ๆ
12
รวม
281

ร้อยละ
9.25
36.30
42.71
7.47
4.27
100.00
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7. ภาคผนวก
หน้าแรกของภาคผนวกให้พมิ พ์คาํ ว่า ภาคผนวก อยูก่ ลางหน้ากระดาษ และใน
กรณีทม่ี หี ลายภาคผนวก ให้แบ่งส่วนภาคผนวกออกเป็ น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก
ค (หรือ APPENDIX I, APPENDIX II, APPENDIX III) โดยแต่ละภาคผนวกให้ขน้ึ หน้าใหม่ เช่น
ภาคผนวก ก พิมพ์ไว้เฉพาะหน้าบนสุดห่างจากขอบบน 2 นิ้ว บรรทัดต่อมาพิมพ์ช่อื ภาคผนวก
ถ้าชื่อยาวเกิน 1 บรรทัด ให้พมิ พ์เช่นเดียวกับชื่อบท
8. การพิ มพ์ชื่อวิ ทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศด้วยภาษาไทย
การพิมพ์ช่อื วิทยาศาสตร์ของจุลชีพ พืช สัตว์ ให้ใช้ตามประมวลนามศาสตร์
สากล (International Code of Nomemclature) คือ ทําให้เด่นชัดแตกต่างจากอักษรหรือ
ข้อความอื่น ๆ โดยขีดเส้นใต้ หรือพิมพ์ดว้ ยตัวเอน ชื่อวิทยาศาสตร์เป็ นไปตาม binomial
system คือ ประกอบด้วย 2 คํา คําแรกเป็ นชื่อ Genus ขึน้ ต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ คําหลังเป็ น
Specific epithet เขียนห่างจากคําแรกเล็กน้อย และขึน้ ต้นด้วยอักษรตัวเล็ก ท้ายชื่อเฉพาะทาง
วิทยาศาสตร์มกั มีช่อื ของบุคคลแรกทีก่ ําหนดชื่อและคําบรรยายของสิง่ มีชวี ติ นัน้ กํากับอยูด่ ว้ ย
ชื่อของบุคคลมักจะใช้เฉพาะชื่อสกุลเท่านัน้ ถ้าเป็ นชื่อผูท้ ม่ี ชี ่อื เสียงและเป็ นทีร่ จู้ กั แพร่หลายแล้ว
จะใช้ช่อื ย่อ เช่น Linnaeus ย่อเป็ น Linn. หรือ L. ในบางครัง้ มีผกู้ ําหนดชื่อถึง 2 คน ก็ให้ใส่ทงั ้ 2
ชื่อ ดังตัวอย่าง
ก. จุลชีพ
เช่น Escherichia coli
Bacillus subtilis
Azospirillum brasilense
ข. พืช
เช่น Oryza sative L. (ข้าว)
Zea mays L. (ข้าวโพด)
Aglaia odorata lour (ประยงค์)
ค. สัตว์
เช่น Crassostrea commercialis Iredale & Roughly
(หอยนางรมปากจีบ)
Spiella inermis Ferussac & d’Orbigny
(ปลาหมึกกระดองก้นไหม้)
สําหรับคําทีเ่ ป็ นชื่อเฉพาะในภาษาต่างประเทศ ใช้เขียนทับศัพท์เป็ นภาษาไทย
โดยไม่ตอ้ งวงเล็บภาษาต่างประเทศนัน้ ๆ ส่วนคําศัพท์ภาษาอังกฤษทีไ่ ด้มกี ารบัญญัตศิ พั ท์ไว้
แล้วโดยราชบัณฑิตยสถานก็ให้ใช้ตามนัน้
การพิมพ์ภาษาต่างประเทศโดยใช้ตวั อักษรภาษาไทยไม่นิยมใส่รปู วรรณยุกต์
กํากับเสียงสูงตํ่า เช่น
technology
เป็ น เทคโนโลยี
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hypergraph
เป็ น ไฮเพอร์กราฟ
คําทีเ่ ป็ นหพูพจน์ไม่เติม “ส” หรือ “ส์” ในภาษาไทย เช่น
integrals
เป็ น อินทิกรัล
semigroups
เป็ น เซมิกรุป๊
games
เป็ น เกม
ยกเว้นคํานามทีใ่ ช้เป็ นชื่อเฉพาะ เช่น
SEAGAMES
เป็ น ซีเกมส์
THAI AIRWAYS เป็ น ไทยแอร์เวยส์
NEW YORK TIMES เป็ น นิวยอร์ก ไทมส์
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ภาคผนวก
ตัวอย่างส่วนต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างส่วนต่าง ๆ ของวิ ทยานิ พนธ์ภาษาไทย
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(ตัวอย่างปกนอก)
ห่างจากขอบกระดาษด้านบนลงมา
2 นิ้ว

แบบอักษร BrowalliaUPC ขนาด 18
ตัวหนา (Bold)

การศึกษาการปรับตัวของภาคเกษตรกรรมไทยต่อการค้าเสรี
ศึกษาเฉพาะกรณี การส่งออกเนื้ อวัว
กรณีชอ่ื เรื่องยาวเกิน 1 บรรทัด ให้
พิมพ์ชอ่ื เรื่องในลักษณะเหมือน
สามเหลีย่ มหัวกลับ



ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม

ช่องว่างระหว่างหมายเลข
1 และ 2 ควรเท่ากัน



วิ ทยานิ พนธ์นี้เป็ นส่วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสูตรปริ ญญาบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาธุรกิ จระหว่างประเทศ
บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. (ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา)
ห่างจากขอบกระดาษด้านล่าง
1 นิ้ว

92
(ตัวอย่างใบรองปก)

(กระดาษเปล่า 1 แผ่น)

93
(ตัวอย่างหน้าปกในภาษาไทย)
ห่างจากขอบกระดาษด้านบนลงมา
2 นิ้ว

แบบอักษร BrowalliaUPC ขนาด 18
ตัวหนา (Bold)

การศึกษาการปรับตัวของภาคเกษตรกรรมไทยต่อการค้าเสรี
ศึกษาเฉพาะกรณี การส่งออกเนื้ อวัว
กรณีชอ่ื เรื่องยาวเกิน 1 บรรทัด ให้
พิมพ์ชอ่ื เรือ่ งในลักษณะเหมือน
สามเหลีย่ มหัวกลับ



ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม

ช่องว่างระหว่างหมายเลข
1 และ 2 ควรเท่ากัน



วิ ทยานิ พนธ์นี้เป็ นส่วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสูตรปริ ญญาบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาธุรกิ จระหว่างประเทศ
บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2536
© ลิ ขสิ ทธิ์ ของมหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย
ห่างจากขอบกระดาษด้านล่าง
1 นิ้ว

94
(ตัวอย่างหน้าอนุมตั )ิ
แบบอักษร BrowalliaUPC ขนาด 18 ตัวหนา (Bold)
สําหรับพิมพ์ “ใบรับรองวิทยานิพนธ์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” ส่วนเนื้อหาและหัวข้ออื่น ๆ
ใช้ตวั อักษรขนาด 16

ห่างจากขอบกระดาษด้านบนลงมา
2 นิ้ว

ใบรับรองวิ ทยานิ พนธ์
บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ใส่ชอ่ื ปริญญา

ปริญญา

ใส่ชอ่ื สาขาวิชา

เรือ่ ง

สาขาวิชา
กรณีชอ่ื เรื่องยาวเกิน 1 บรรทัด ให้พมิ พ์ชอ่ื เรื่องใน
ลักษณะเหมือนสามเหลีย่ มหัวกลับ

ใส่ชอ่ื เรือ่ ง
ใส่ชอ่ื นักศึกษา

ใส่ชอ่ื ปี ทส่ี าํ เร็จ

ชื่อนักศึกษา

ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

อนุมตั ใิ ห้นบั วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของ

..................................คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(ใส่ชอ่ื คณบดี)

คณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธ์
..................................ประธานกรรมการ
(ใส่ชอ่ื ประธานกรรมการ)

..................................อาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก
(ใส่ชอ่ื อาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก)

..................................อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม (ถ้ามี)
(ใส่ชอ่ื อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม)

..................................กรรมการ
(ใส่ชอ่ื กรรมการ)

..................................กรรมการ
(ใส่ชอ่ื กรรมการ)

..................................กรรมการ (ผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
(ใส่ชอ่ื กรรมการ)
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(ตัวอย่างหน้าอนุ มตั )ิ
แบบอักษร BrowalliaUPC ขนาด 18 ตัวหนา
(Bold) สําหรับพิมพ์ “ใบรับรองวิทยานิพนธ์บณ
ั ฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” ส่วนเนื้อหา
และหัวข้ออื่น ๆ ใช้ตวั อักษรขนาด 16

ห่างจากขอบกระดาษด้านบนลงมา
2 นิ้ว

ใบรับรองวิ ทยานิ พนธ์
บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาบริหารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต
ชื่อปริญญา
ธุรกิ จระหว่างประเทศ
สาขาวิชา

กรณีชอ่ื เรื่องยาวเกิน 1 บรรทัด ให้
พิมพ์ชอ่ื เรื่องในลักษณะเหมือน
สามเหลีย่ มหัวกลับ

เรือ่ ง การศึกษาการปรับตัวของภาคเกษตรกรรมต่อการค้าเสรี
ศึกษาเฉพาะกรณี การส่งออกเนื้ อวัว
ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม
ชื่อนักศึกษา

2536
ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

อนุมตั ใิ ห้นบั วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของ

..................................คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(

)

คณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธ์
..................................ประธานกรรมการ
(

)

..................................อาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก
(

)

..................................อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม (ถ้ามี)
(

)

..................................กรรมการ
(

)

..................................กรรมการ
(

)

..................................กรรมการ (ผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
(

)

96
(ตัวอย่างหน้าบทคัดย่อ)
แบบอักษร BrowalliaUPC ขนาด 18 ตัวหนา
(Bold) สําหรับพิมพ์คาํ ว่า “บทคัดย่อ” ส่วน
เนื้อหาใช้ตวั อักษรขนาด 16

ห่างจากขอบกระดาษด้านบนลงมา
2 นิ้ว

หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อนักศึกษา
ปริญญา
สาขาวิชา
อาจารย์ทป่ี รึกษา
ปี ทส่ี าํ เร็จการศึกษา

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