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บทที่ 1 

 

ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ 
 
 วิทยานิพนธ์ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 3 ส่วน คือ 

1)  ส่วนนําหรือส่วนประกอบตอนต้น (Preliminaries or Front Matters) 
2)  ส่วนเนื้อหา (Text) 

 3)  ส่วนอ้างอิงและส่วนประกอบตอนท้าย (Reference and Supplementary Matters) 
ในแต่ละส่วนประกอบด้วยส่วนย่อยๆดังนี้ 

 
1.1  ส่วนนําหรือส่วนประกอบตอนต้น ประกอบด้วย 
 
 ส่วนนําหรือส่วนประกอบตอนต้น ประกอบด้วยปกนอก ใบรองปก หน้าช่ือเรื่อง หน้าอนุมัติ 
หน้าบทคัดย่อ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ ดังมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

1.1.1  ปกนอก (Cover of Binding) 
ปกนอก คือ ส่วนที่เป็นปกหุ้มวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ปกหน้า ขอบสันปกและปกหลัง 

กระดาษที่ใช้เป็นกระดาษแข็ง ซึ่งเป็นส่วนแรกของวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าที่ระบุช่ือวิทยานิพนธ์ ช่ือ
พร้อมชื่อสกุลของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ โดยให้พิมพ์เฉพาะชื่อและชื่อสกุล ไม่ต้องใส่คํานําหน้านาม แต่
ถ้ามียศฐานันดรศักด์ิ ราชทินนาม สมณศักด์ิให้ระบุไว้ด้วย วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกใช้สีน้ําเงินเข้ม 
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทใช้สีดํา  

 
1.1.2  ใบรองปก (Fly Leaf or Blank Page)  
ใบรองปกเป็นกระดาษว่างเปล่า ขนาดเดียวกับกระดาษที่ใช้พิมพ์วิทยานิพนธ์ รองปกทั้งปก

หนา้และปกหลังด้านละ 1 แผ่น 
  

1.1.3  หน้าชื่อเรื่อง (Title Page) หรือหน้าปกใน 
หน้าช่ือเรื่องให้มีข้อความเหมือนกับปกหน้า ทั้งตําแหน่ง ขนาด และชนิดของตัวอักษร 

  
1.1.4  หน้าอนุมัติ (Approval Page)  
หน้าอนุมัติเป็นหน้าสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

และคณบดีลงนามอนุมัติวิทยานิพนธ์ ในการเขียนวิทยานิพนธ์หน้าอนุมัติต้องเขียนเป็นภาษาไทย โดย
มีขนาดตัวพิมพ์เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์  
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1.1.5  หน้าบทคัดย่อ (Abstract) 
ในการเขียนวิทยานิพนธ์ต้องมีข้อความสรุปผลการศึกษาวิจัยของผู้เขียนที่ทําให้ผู้อ่านทราบถึง

เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ในภาพรวมได้อย่างกระชับทั้งหมด โดยบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ควรประกอบด้วย
ส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1)  วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และขอบเขตของการวิจัย 
2)  วิธีการวิจัย วิธีการศึกษา กลุ่มที่ศึกษา 
3)  ผลการวิจัยโดยเน้นถึง, ความถูกต้อง, ความสมบูรณ์, มีลักษณะเฉพาะ กระชับ 

ชัดเจน และมีความน่าอ่านและราบรื่น รวมทั้งสรุปผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นการอธิบายความ
ในภาพรวมทั้งหมด 

4)  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

1.1.6  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) 
กิตติกรรมประกาศเป็นข้อความกล่าวขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้คําแนะนําหรือให้

ความช่วยเหลือร่วมมือในการทําวิทยานิพนธ์ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า 
 

1.1.7  สารบัญ (Table of Contents)  
สารบัญเป็นรายการที่แสดงส่วนประกอบที่สําคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ เรียงตามลําดับ

หมายเลขของหัวข้อต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ เรียงตามลําดับเลขหน้า ซึ่งจะแสดงการ
จัดลําดับบทในแต่ละบท ช่ือบท หัวข้อย่อย และหัวข้อปลีกย่อยพร้อมทั้ง ภาคผนวก รายการอ้างอิง
ต่าง ๆ 

 
1.1.8  สารบัญตาราง (List of Tables) 
สารบัญตารางเป็นรายการที่แสดงช่ือและหน้าของตารางทั้งหมดที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ โดย

เรียงตามลําดับหน้าเช่นเดียวกับสารบัญ 
 
1.1.9  สารบัญภาพ (List of Figures)  
สารบัญภาพเป็นรายการที่แสดงชื่อและหน้าของภาพหรือแผนภูมิหรือแผนที่หรือกราฟ

ทั้งหมดที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ โดยเรียงตามลําดับหน้าเช่นเดียวกับสารบัญตาราง 
 
1.1.10  คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ (Abbreviations and Symbols) 
คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อเป็นการอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อต่าง ๆ ที่มีผู้กําหนดไว้แล้ว

หรือผู้เขียนกําหนดขึ้นใช้ในวิทยานิพนธ์ 
 

1.2  ส่วนเนื้อเรื่อง 
 

เนื้อเรื่องของวิทยานิพนธ์แบ่งเป็น 3 ตอน คือ บทนํา ตัวเรื่อง ข้อสรุปและข้อเสนอแนะดังนี้ 
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1.2.1  บทนํา  
บทนําเป็นชื่อของบทที่ 1 ซึ่งในบทนํานั้น ผู้เขียนวิทยานิพนธ์จะต้องจัดเรียงลําดับหัวข้อในบทนํา 

ดังต่อไปนี้  
1)  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
2)  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
3)  ขอบเขตของการศึกษา 
4)  สมมติฐานในการศึกษา 
5)  วิธีที่ใช้ในการศึกษา 
6)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

 
1.2.2  ตัวเรื่อง   
เนื้อหาของตัวเรื่องวิทยานิพนธจ์ะแบ่งออกเป็นกี่บทก็ได้ตามความจําเป็น อาทิ  

1)  บทที่หนึ่งเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปัญหา 
2)  บททีส่องเป็นทฤษฎีแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาหรือเป็น

การศึกษาหลักกฎหมายระหว่างประเทศหรือหลักกฎหมายสากลอันเป็นที่ยอมรับ 
3)  บทที่สามบรรยายถึงการศึกษาเปรียบเทียบโดยจัดกลุ่มการศึกษาออกเป็นกลุ่ม

ต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีกฎหมาย 
4)  บทที่สี่เป็นหลักกฎหมายไทยรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

 
1.2.3  ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ  
ในบทสุดท้ายจะเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นตอนสรุปเนื้อหาในวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 

ทั้งปัญหาและการศึกษาวิจัย โดยเสนอข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาที่ทําการศึกษาวิจัยทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

 
1.3  ส่วนอ้างอิงและส่วนประกอบตอนท้าย 

 
ส่วนอ้างอิงและส่วนประกอบตอนท้ายประกอบด้วย เชิงอรรถ บรรณานุกรม ภาคผนวก 

ประวัติผู้เขียนดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1.3.1  ส่วนอ้างอิง (Footnote) 
ส่วนอ้างอิงใช้การอ้างอิงแบบเชิงอรรถด้านล่างของแต่ละหน้ากระดาษ อันได้แก่ รายช่ือ

หนังสือ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ หรือแหล่งอ้างอิงอื่นๆ เพื่อประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องนั้นๆ 
 
1.3.2  บรรณานุกรม (Bibliography) 
บรรณานุกรมในวิทยานิพนธ์แต่ละเรื่องจะต้องมีการเรียงลําดับการอ้างอิง ส่วนนี้เป็นส่วน

แสดงรายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ หรือแหล่งอ้างอิงอื่นๆ ที่ผู้เขียนใช้อ้างอิงเพื่อประกอบการ
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เขียนวิทยานิพนธ์เรื่องนั้นๆ บรรณานุกรมจะอยู่ต่อจากส่วนเนื้อเรื่องและก่อนภาคผนวก การลง
รายการอ้างอิงให้พิมพ์เอกสารที่มีการอ้างอิงในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์และรายการอื่น ๆ ที่อ่าน
ประกอบการทําวิทยานิพนธ์ด้วย เพื่อให้วิทยานิพนธ์มีความน่าเช่ือถือทางวิชาการ และเป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่านที่ประสงค์จะค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ต่อไป การเขียนบรรณานุกรมจะต้องถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์สากล 
 

1.3.3  ภาคผนวก (Appendix) 
ภาคผนวกคือ ข้อความที่ไม่สามารถบรรจุอยู่ในส่วนเนื้อหา แต่เป็นส่วนที่เสริมให้เกิดความ

เข้าใจชัดเจนขึ้น ภาคผนวกเป็นข้อมูลที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ แต่ไม่ได้อ้างอิงโดยตรงหรือไม่
เหมาะสมที่จะใส่ไว้ในส่วนเนื้อหา เพราะมีความยาวมากหรือไม่เหมาะสมแก่การพิมพ์ไว้ในส่วนเนื้อหา 
ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสํารวจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่นอกเหนือจากที่
ระบุไว้ในผลการวิจัย ภาพประกอบต่าง ๆ เป็นต้น หน้าแรกของภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่มี คําว่า 
ภาคผนวก อยู่กลางหน้ากระดาษ ขนาดตัวพิมพ์ 20 (ตัวเข้ม) ในกรณีที่มีหลายภาคผนวกให้ใช้เป็น
ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค แต่ละภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่  

 
1.3.4  ประวัติผู้เขียน (Biography) 
ประวัติผู้เขียนให้เขียนโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือ ช่ือสกุล พร้อมคํานําหน้า ได้แก่ นาย 

นางสาว นาง ถ้ามียศฐานันดรศักด์ิ ราชทินนาม สมณศักด์ิ หรือตําแหน่งทางวิชาการ ให้ใส่ไว้ด้วย 
พร้อมทั้งวัน เดือน ปี และสถานที่เกิด วุฒิการศึกษาต้ังแต่ช้ันปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
สถานศึกษาและปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวัลทาง
วิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะที่สําคัญ ตําแหน่งและสถานที่ทํางานของผู้เขียน ความยาวไม่
เกิน 2 หน้า จัดเรียงไว้หน้าสุดท้ายของวิทยานิพนธ์ โดยใช้แบบตัวพิมพ์เหมือนกับที่ใช้ในการเขียน
วิทยานิพนธ์ 

 
1.3.5  สัญญาเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 
ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่สํานักบรรณสารกําหนดไว้ โดยจัดเรียงไว้ท้ายเล่มต่อจากประวัติผู้เขียน 



 

 

 
บทที่ 2 

 

การพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
 
2.1  หลักเกณฑ์ทั่วไป 
  
 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ได้แก่เรื่องกระดาษ เรื่องการพิมพ์ การเว้นที่ว่างริม
ขอบกระดาษ การพิมพ์เลขหน้า การสะกดคํา และการใช้ตัวย่อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

2.1.1  กระดาษที่ใช้พิมพ์ 
กระดาษที่ใช้พิมพ์ให้ใช้กระดาษสีขาวไม่มีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 ชนิด 80 แกรม ต้อง

เป็นกระดาษที่มีคุณภาพดี มีผิวเรียบ ไม่เคลือบผิว ปราศจากรอยทะลุหรือฉีกขาด ริมกระดาษต้อง
เรียบและได้ฉากกัน และใช้เพียงหน้าเดียวในการพิมพ์ 

 
2.1.2  การพิมพ์ 
การพิมพ์ให้พิมพ์หน้าเดียว โดยใช้โปรแกรม อาทิ Microsoft Office Word for Windows 

และใช้เครื่องพิมพ์คุณภาพคมชัด หรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ห้ามใช้วิธีพิมพ์
แบบร่าง (Draft) ด้วยเครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot-Matrix Printer) 

2.1.2.1  ตัวพิมพ์ และขนาดของตัวพิมพ์ (Font) 
การใช้ตัวพิมพ์ให้ใช้ตัวอักษรสีดํา คมชัด และเป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม โดยใช้

ตัวพิมพ์แบบ TH SarabunPSK ใช้ตัวอักษรธรรมดาขนาด 16 points สําหรับการพิมพ์เนื้อหาทั่วไป 
2.1.2.2  การเว้นระยะการพิมพ์ 
การเว้นระยะการพิมพ์ความกว้างระหว่างบรรทัดให้ใช้ระบบ 1 บรรทัดพิมพ์สําหรับ

วิทยานิพนธ์ภาษาไทย 
 

2.1.3  การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ 
การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษแบ่งออกเป็น 2 ประการได้แก่ การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษใน

หน้าแรก และการการเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษในหน้าที่สองเป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้  
2.1.3.1  การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษในหน้าแรก 
สําหรับการเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษในหน้าแรกของส่วนประกอบตอนต้น ส่วน

เนื้อหา และส่วนประกอบตอนท้ายได้แก่ หน้าปก หน้าอนุมัติ หน้ากิตติกรรมประกาศ และหน้าแรก
ของบทคัดย่อ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ สัญลักษณ์และคําย่อ หน้าที่ขึ้นบทใหม่ของแต่ละ
บท บรรณานุกรม ภาคผนวก ดัชนี และประวัติผู้เขียน การพิมพ์ให้พิมพ์โดยเว้นระยะให้ห่างจาก
ขอบกระดาษดังต่อไปนี้ 
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เว้นห่างจากขอบกระดาษด้านบน  2   นิ้ว 
เว้นห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย  1.5 นิ้ว 
เว้นห่างจากขอบกระดาษด้านขวา  1   นิ้ว 
เว้นห่างจากขอบกระดาษด้านขอบล่าง      1   นิ้ว 
2.1.3.2  การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษในหน้าที่สองเป็นต้นไป 
สําหรับการเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษในหน้าที่สองเป็นต้นไปของส่วนประกอบ

ตอนต้น ส่วนเนื้อหา และส่วนประกอบตอนท้าย ได้แก่ หน้าที่ 2 เป็นต้นไปของบทคัดย่อ สารบัญ 
สารบัญตาราง สารบัญภาพ สัญลักษณ์และคําย่อ เนื้อหา บรรณานุกรม ภาคผนวก ดัชนี และประวัติ
ผู้เขียน ให้พิมพ์โดยเว้นระยะให้ห่างจากขอบกระดาษดังต่อไปนี้  

เว้นห่างจากขอบกระดาษด้านบน  1.5  นิ้ว 
เว้นห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย  1.5 นิ้ว 
เว้นห่างจากขอบกระดาษด้านขวา  1  นิ้ว 
เว้นห่างจากขอบกระดาษด้านขอบล่าง  1   นิ้ว 

 
2.1.4  การพิมพ์เลขหน้า 
การพิมพ์เลขหน้านั้น ในหน้าแรกของแต่ละส่วน และในหน้าแรกของบทที่ ไม่ต้องพิมพ์เลข

หน้าแต่ให้นับหน้าด้วย ในการพิมพ์เลขหน้าให้เริ่มพิมพ์เลขหน้าต้ังแต่หน้าที่ 2 เป็นต้นไป ไม่ว่าจะเป็น
เลขหน้าของบทคัดย่อ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ สัญลักษณ์และคําย่อ เนื้อหา 
บรรณานุกรม ภาคผนวก ดัชนี และประวัติผู้เขียน ให้พิมพ์เลขหน้าไว้ที่กลางหน้ากระดาษห่างจาก
ขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว และการพิมพ์ให้นับเลขหน้าต่อเนื่องกัน โดยในการแบ่งเลขหน้าให้ทําการ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

2.1.4.1  ส่วนประกอบตอนต้น 
ส่วนประกอบตอนต้นเริ่มนับหน้าแรกที่หน้าช่ือเรื่อง (Title Page) หรือหน้าปกใน 

โดยให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิกอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บดังรูปแบบต่อไปนี้ (1) (2) (3)  
2.1.4.2  ส่วนเนื้อเรื่อง ส่วนอ้างอิง และส่วนประกอบตอนท้าย 
ส่วนเนื้อเรื่อง ส่วนอ้างอิง และส่วนประกอบตอนท้ายเริ่มนับหน้าแรกของบทที่ 1 

เป็นต้นไป โดยพิมพ์เลขหน้าดังต่อไปนี้ 1 2 3 . . . ตามลาํดับ 
 

2.1.5  การสะกดคํา 
การสะกดคําภาษาไทยที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ให้ใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับล่าสุด

เป็นเกณฑ์ การสะกดคําภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยซึ่งไม่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานฉบับล่าสุดให้ตรวจสอบการสะกดคําในประกาศของราชบัณฑิตยสถานหรือแหล่ง
อ้างอิงซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ในกรณีที่เป็นชื่อชาวต่างประเทศให้เขียนตามต้นฉบับเดิมโดยไม่
ต้องเขียนแปลเป็นภาษาไทย 

การสะกดคําภาษาอังกฤษที่ ใช้ในวิทยานิพนธ์ให้ใช้พจนานุกรมของเว็บสเตอร์ฉบับ 
Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English Language หรือ Webster’s 
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Seventh New Collegiate Dictionary เป็นเกณฑ์ กรณีที่คําบางคําสามารถสะกดได้อย่างถูกต้อง
มากกว่า 1 แบบให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งและให้ใช้เป็นแบบเดียวกันตลอดเล่ม ส่วนการสะกดคํา
ภาษาต่างประเทศภาษาอื่นให้ใช้พจนานุกรมฉบับมาตรฐานในภาษานั้นๆเป็นเกณฑ์ 

 
2.1.6  การใช้ตัวย่อ 
การใช้ตัวย่อโดยทั่วไปให้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ตัวย่อในเนื้อเรื่องและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ยกเว้นบางกรณีอาจจะใช้ได้แต่ต้องมีคําอธิบายกํากับ ในการเขียนครั้งแรกให้เขียนคําเต็มและเขียน
คําย่อไว้ในวงเล็บ ในการเขียนครั้งต่อไปใช้คําย่อได้ กรณีตารางหรือรูปภาพอาจใช้ตัวย่อได้เพื่อ
ประหยัดพื้นที่และควรมีคําอธิบายไว้ใต้ตารางและรูปภาพ ห้ามใช้ตัวย่อในบทคัดย่อเพราะอาจทําให้
เข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจได้ 

 
2.2  หลักเกณฑ์การพิมพ์ส่วนประกอบต่างๆ 
 

หลักเกณฑ์การพิมพ์ส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ การพิมพ์ส่วนประกอบตอนต้น การพิมพ์บทที่
หัวข้อในบทและส่วนเนื้อเรื่อง การพิมพ์ตารางและภาพประกอบ การพิมพ์บรรณานุกรม การพิมพ์
ภาคผนวก การพิมพ์ประวัติผู้เขียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
2.2.1  การพิมพ์ส่วนประกอบตอนต้น 
ส่วนประกอบตอนต้นประกอบด้วยสันปก หน้าปกนอก และหน้าช่ือเรื่องหรือหน้าปกใน หน้า

อนุมัติ หน้าบทคัดย่อ หน้ากิตติกรรมประการ หน้าสารบัญ หน้าสารบัญตาราง หน้าสารบัญภาพ หน้า
คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.2.1.1  สันปก 
การพิมพ์สันปกมีหลักการที่กําหนดรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้ 

1)  ตัวอักษร 
ขนาดตัวอักษรให้มีขนาดท่ีมีสัดส่วนเหมาะสมกับขนาดสันปก ถ้าสันปกมี

ความหนาไม่พอและชื่อวิทยานิพนธ์มีความยาวมาก อนุโลมไม่ต้องใส่ช่ือและชื่อสกุลผู้เขียน 
2)  การเว้นระยะการพิมพ์ 
ช่ือวิทยานิพนธ์ ให้พิมพ์อักษรตัวแรกของชื่อวิทยานิพนธ์ห่างจากขอบบน

ของสันปกประมาณ 1.5 นิ้ว ช่ือ ช่ือสกุลของผู้เขียน โดยใส่เฉพาะชื่อ ช่ือสกุล ไม่ต้องใส่คํานําหน้านาม 
แต่ถ้ามียศฐานันดรศักด์ิ ราชทินนาม สมณศักด์ิ ให้ระบุไว้ด้วยพิมพ์ต่อจากชื่อวิทยานิพนธ์ตาม
แนวนอน ปีการศึกษาให้พิมพ์เฉพาะตัวเลขและให้พิมพ์โดยใช้ปีพุทธศักราช (พ.ศ.) โดยพิมพ์ห่างจาก
ขอบกระดาษด้านล่างประมาณ 1 นิ้ว 

2.2.1.2  หน้าปกนอกและหน้าช่ือเรื่องหรือหน้าปกใน 
หน้าปกนอกและหน้าช่ือเรื่องหรือหน้าปกในมีรายละเอียดการพิมพ์เหมือนกันดังนี้ 
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1)  ตัวอักษร 
วิทยานิพนธ์ภาษาไทยใช้ตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK (Bold) 20 

points  
2)  การพิมพ์ 
ช่ือวิทยานิพนธ์พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษด้านบน

ประมาณ 2 นิ้ว ถ้าช่ือเรื่องมีความยาวเกิน 1 บรรทัดพิมพ์ ให้พิมพ์เป็นรูปสามเหลี่ยมหัวกลับและไม่
ควรเกิน 3 บรรทัดพิมพ์ 

ช่ือและชื่อสกุลผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ให้พิมพ์เฉพาะชื่อและชื่อสกุลโดยไม่ต้อง
ใส่คํานําหน้านาม แต่ถ้ามียศฐานันดรศักด์ิ ราชทินนาม สมณศักด์ิให้ระบุไว้ด้วย พิมพ์ไว้กลาง
หน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษด้านบนไม่น้อยกว่า 4.5 นิ้ว   

ส่วนล่างประกอบด้วยรายละเอียดของ ช่ือปริญญา ช่ือคณะ ช่ือสถาบัน ปี
การศึกษาให้พิมพ์เฉพาะตัวเลขโดยใช้ปีพุทธศักราช (พ.ศ.) โดยพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษด้านล่าง
ประมาณ 1 นิ้ว 

2.2.1.3  หน้าอนุมัติ 
หน้าอนุมัติมีหลักการที่กําหนดรายละเอียดในการพิมพ์ไว้ดังต่อไปนี้ 

1)  ส่วนรายละเอียดของวิทยานิพนธ์ 
พิมพ์ช่ือวิทยานิพนธ์ ช่ือและชื่อสกุลผู้เขียน และช่ือคณะเรียงตามลําดับ 

โดยห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ 2 นิ้ว โดยใช้ตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK (Bold) 
20 points วิทยานิพนธ์ 

2)  ส่วนข้อความและคณะกรรมการ 
พิมพ์เส้นกั้นเว้นห่างจากส่วนบน 2 บรรทัดพิมพ์ โดยพิมพ์ข้อความและส่วน

คณะกรรมการลงนามห่างจากเส้นกั้น 2 บรรทัดพิมพ์ โดยใช้ตัวพิมพ์แบบ TH SarabunPSK 16 
points และให้พิมพ์ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รอง และ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์โดยระบุตําแหน่งทางวิชาการด้วย  

แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการให้เว้นว่างไว้ และทํา
การพิมพ์เส้นประสําหรับให้คณะกรรมการลงนาม โดยระบุตําแหน่งของกรรมการต่อท้าย สําหรับใต้
เส้นประให้พิมพ์วงเล็บ ช่ือย่อปริญญาที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด ช่ือและชื่อสกุลของกรรมการพร้อม
ระบุช่ือย่อปริญญาที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดไว้หน้าช่ือสําหรับภาษาไทย  

ในกรณีที่ไม่มีช่ือย่อปริญญาให้ใส่คํานําหน้านาม (นาย นาง นางสาว) ไว้หน้า
ช่ือกรรมการ และต่อท้ายด้วยคณบดีลงนามกํากับในหน้าอนุมัติ  

2.2.1.4  หน้าบทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์ภาษาไทยต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดเรียง

บทคัดย่อภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษ การเขียนบทคัดย่อแต่ละภาษามีความยาวไม่เกิน 2 หน้า และ
มีรายละเอียดการพิมพ์ดังนี้ 
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1)  หัวข้อ 
วิทยานิพนธ์ภาษาไทยใช้ตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK (Bold) 20 

points พิมพ์คําว่า บทคัดย่อ สําหรับบทคัดย่อภาษาไทยและพิมพ์คําว่า ABSTRACT สําหรับ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยต้องพิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ 2 
นิ้ว 

2)  ส่วนรายละเอียดของวิทยานิพนธ์ 
รายละเอียดของวิทยานิพนธ์ให้พิมพ์เว้นห่างจากหัวข้อ 2 บรรทัด โดยพิมพ์

ด้วยตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK (Bold) 16 pointsเฉพาะคําว่า ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียน 
ชื่อปริญญา ปีการศึกษา และ Title of Thesis, Author, Degree, Year สําหรับวิทยานิพนธ์
ปริญญาโท แต่ในส่วนรายละเอียดของชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ผู้เขียน ช่ือปริญญา ปีการศึกษาไม่ต้อง
พิมพ์ตัวหนาแต่อย่างใด 

สําหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์แบบหนาเฉพาะคําว่า 
Title of Dissertation, Author, Degree, Year แต่ในส่วนรายละเอียดของชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
ผู้เขียน ช่ือปริญญา ปีการศึกษาไม่ต้องพิมพ์ตัวหนาแต่อย่างใด 

3)  ส่วนเนื้อหาบทคัดย่อ 
เนื้อหาบทคัดย่อให้พิมพ์เส้นกั้น โดยให้เว้นห่างจากส่วนรายละเอียดของ

วิทยานิพนธ์ 2 บรรทัดพิมพ์ โดยพิมพ์เนื้อหาของบทคัดย่อเว้นห่างจากเส้นกั้น 2 บรรทัดพิมพ์ โดยใช้
ตัวพิมพ์แบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 points  

2.2.1.5  หน้ากิตติกรรมประกาศ 
การเขียนกิตติกรรมประกาศกําหนดให้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า มีรายละเอียดการ

พิมพ์ดังนี้ 
1)  หัวข้อ 
วิทยานิพนธ์ภาษาไทยใช้ตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK (Bold) 20 

points พิมพ์คําว่า กิตติกรรมประกาศ โดยให้พิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษ
ด้านบนประมาณ 2 นิ้ว 

2)  ส่วนเนื้อหาของกิตติกรรมประกาศ 
เนื้อหาของกิตติกรรมประกาศให้เขียนด้วยภาษาราชการ พิมพ์ห่างจาก

หัวข้อ 2 บรรทัดพิมพ์ โดยใช้ตัวพิมพ์แบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 points  
3)  ส่วนท้ายของกิตติกรรมประกาศ 
ส่วนท้ายของกิตติกรรมประกาศพิมพ์ช่ือและชื่อสกุลผู้เขียน และเว้นจาก

บรรทัดสุดท้ายของเนื้อหา 2 บรรทดัพิมพ์ โดยไม่ต้องใส่คํานําหน้านาม 
หากผู้เขียนมียศฐานันดรศักด์ิ ราชทินนาม สมณศักด์ิให้ระบุไว้ด้วย สําหรับ

วันเดือนปีที่เขียนกิตติกรรมประกาศให้พิมพ์ในอีกบรรทัดหนึ่งต่างหาก 
2.2.1.6  หน้าสารบัญ 
หน้าสารบัญมีหลักการที่กําหนดรายละเอียดในการพิมพ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
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1)  หัวข้อ 
วิทยานิพนธ์ภาษาไทยใช้อักษรตัวพิมพ์แบบ TH SarabunPSK (Bold) 20 

points พิมพ์คําว่า สารบัญ โดยพิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ 2 
นิ้ว 

ส่วนคําว่า หน้า ให้พิมพ์เว้นห่างจากหัวข้อบรรทัดแรก 2 บรรทัดพิมพ์และ
ห่างจากขอบกระดาษด้านขวาประมาณ 1 นิ้วด้วยตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK (Bold) 18 
points  

2)  ส่วนรายละเอียด 
การพิมพ์เนื้อหาของสารบัญบรรทัดแรกให้พิมพ์ห่างจากคําว่า หน้า 2 

บรรทัดพิมพ์ แสดงรายการส่วนประกอบที่สําคัญของวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นหน้าปกในและหน้าอนุมัติ) 
โดยเรียงลําดับตามหมายเลขของหัวข้อใหญ่หรืออาจลงรายการหัวข้อรองลําดับถัดไปได้ตามความ
เหมาะสมพร้อมทั้งระบุเลขหน้าตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ 

ในกรณีที่สารบัญมีความยาวมากกว่า 1 หน้าขึ้นไป ให้ทําการพิมพ์โดยขึ้น
หน้าใหม่และให้ทําการพิมพ์รายการแรกห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ 1.5 นิ้ว 

2.2.1.7  หน้าสารบัญตาราง 
หน้าสารบัญตารางมีหลักการที่กําหนดรายละเอียดในการพิมพ์ไว้ดังต่อไปนี้ 

1)  หัวข้อ 
วิทยานิพนธ์ภาษาไทยใช้ตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK (Bold) 20 

points พิมพ์คําว่า สารบัญตาราง โดยพิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษด้านบน
ประมาณ 2 นิ้ว  

ส่วนการพิมพ์คําว่า ตารางที่ นั้นให้ทําการพิมพ์โดยเว้นห่างจากหัวข้อ
บรรทัดแรก 2 บรรทัดพิมพ์ ห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายประมาณ 1.5 นิ้วพิมพ์คําว่า ตารางที่ และ
คําว่า หน้า ห่างจากขอบกระดาษดา้นขวาประมาณ 1 นิ้ว โดยพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์แบบ TH SarabunPSK 
(Bold) 18 points  

2)  ส่วนรายละเอียด 
ส่วนรายละเอียดให้พิมพ์โดยเว้นห่างจากบรรทัดบน 2 บรรทัดพิมพ์ และให้

พิมพ์โดยการย่อหน้าประมาณ 0.5 นิ้ว โดยพิมพ์เฉพาะหมายเลขตาราง ช่ือตาราง และเลขหน้าของ
ตารางทั้งหมด เรียงลําดับก่อนหลังตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ 

ในกรณีที่สารบัญตารางมคีวามยาวมากกว่า 1 หน้าขึ้นไป ให้พิมพ์โดยข้ึน
หน้าใหม่และให้พิมพ์รายการแรกห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ 1.5 นิ้ว 

2.2.1.8  หน้าสารบัญภาพ 
หน้าสารบัญภาพมีหลักการที่กําหนดรายละเอียดในการพิมพ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 



 

 

 

11 

1)  หัวข้อ 
วิทยานิพนธ์ภาษาไทยใช้ตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK (Bold) 20 

points โดยให้พิมพ์คําว่า สารบัญภาพ ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษด้านบน
ประมาณ 2 นิ้ว 

ส่วนคําว่า ภาพที่ ให้พิมพ์เว้นห่างจากหัวข้อบรรทัดแรก 2 บรรทัดพิมพ์
และพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายประมาณ 1.5 นิ้ว และพิมพ์คําว่า หน้า ห่างจากขอบกระดาษ
ด้านขวาประมาณ 1 นิ้ว ด้วยตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK (Bold) 18 points  

2)  ส่วนรายละเอียด 
ส่วนรายละเอียดให้พิมพ์เว้นห่างจากบรรทัดบน 2 บรรทัดพิมพ์ และพิมพ์

โดยการย่อหน้าประมาณ 0.5 นิ้ว โดยพิมพ์หมายเลขภาพ ช่ือภาพ และเลขหน้าของภาพ (รวมกราฟ 
แผนภูมิ แผนที่ ฯลฯ) เรียงลําดับก่อนหลังตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่สารบัญภาพมีความ
ยาวมากกว่า 1 หน้าขึ้นไปให้พิมพ์โดยการขึ้นหน้าใหม่ และให้พิมพ์รายการแรกห่างจากขอบกระดาษ
ด้านบนประมาณ 1.5 นิ้ว 

2.2.1.9  หน้าคําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ 
หน้าคําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อมีหลักการที่กําหนดรายละเอียดในการพิมพ์ไว้

ดังต่อไปนี้ 
1)  หัวข้อ 
วิทยานิพนธ์ภาษาไทยใช้ตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK (Bold) 20 

points และให้พิมพ์คําว่า คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ โดยพิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจาก
ขอบกระดาษด้านบนประมาณ 2 นิ้ว 

ส่วนคําว่า สัญลักษณ์ หรือ คําย่อ ให้พิมพ์เว้นห่างจากหัวขอ้บรรทัดแรก 2 
บรรทัดพิมพ์ ห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายประมาณ 1.5 นิ้ว และคําว่า ความหมาย ห่างจาก
ขอบกระดาษด้านขวาประมาณ 1 นิ้ว โดยให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK (Bold) 18 
points  

2)  ส่วนรายละเอียด 
รายละเอียดของคําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อให้พิมพ์เว้นห่างจากบรรทัด

บน 2 บรรทัดพิมพ์ และทําการย่อหน้าประมาณ 0.5 นิ้ว โดยให้พิมพ์คําว่า สัญลักษณ์หรือคําย่อ
เรียงลําดับตามตัวอักษร ในกรณีที่มีสัญลักษณ์หรือคําย่อมากกว่า1 หน้าขึ้นไป ให้ทําการพิมพ์โดยการ
ขึ้นหน้าใหม่และให้พิมพ์รายการแรกห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ 1.5 นิ้ว 
 

2.2.2  การพิมพบ์ทที่ หัวข้อในบท และส่วนเนื้อเรื่อง 
การพิมพ์บทที่ หัวข้อในบท และส่วนเนื้อเรื่องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

2.2.2.1  บทที่และชื่อบท (Chapters and Name of Chapters) 
การพิมพ์บทที่และชื่อบทมีการกําหนดรายละเอียดในการพิมพ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
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1)  บทที่ 
เมื่อต้องขึ้นบทใหม่ให้ทําการพิมพ์โดยการขึ้นหน้าใหม่ทุกครั้ง และให้พิมพ์

ลําดับที่ของบทด้วยเลขอารบิก แต่อย่างไรก็ตาม ในหน้าแรกของการขึ้นบทใหม่ทุกบทน้ัน การพิมพ์ไม่
ต้องใส่เลขหน้าแต่อย่างใด แต่ให้นับหน้าด้วย ในการพิมพ์ให้ใช้ตัวพิมพ์แบบ TH SarabunPSK ให้

พิมพ์คําว่า บทที่ ด้วยตัวหนา (Bold) 20 points และให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบบน
ประมาณ 2 นิ้ว 

2)  ช่ือบท 

 การพิมพ์ช่ือบทให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากคําว่า บทที่ 2 
บรรทัดพิมพ์ ในกรณีที่ช่ือบทซึ่งมีความยาวเกินกว่า 1 บรรทัดพิมพ์ ให้ทําการพิมพ์โดยการขึ้นบรรทัดใหม่ 
และให้พิมพ์เรียงลงมาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหัวกลับ โดยใช้ตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK (Bold) 
20 Points  

2.2.2.2  หัวข้อใหญ่ (Main Headings)  
หัวข้อใหญ่ในแต่ละบทหมายถึง หัวข้อซึ่งมิใช่เป็นช่ือเรื่องประจําบท ให้ทําการพิมพ์

ให้ชิดขอบซ้ายและห่างจากบรรทัดบน 2 บรรทัดพิมพ์ โดยการพิมพ์ให้ใช้ตัวพิมพ์แบบหนา TH 
SarabunPSK (Bold) 18 Points โดยเลขที่ของหัวข้อใหญ่ให้พิมพ์โดยขึ้นต้นตามเลขที่ของบทนั้นๆ 
แล้วพิมพ์ตามด้วยลําดับหมายเลขของหัวข้อนั้นๆ อาทิ 1.1, 1.2, 1.3 …….. 

2.2.2.3  หัวข้อรอง (Sub-headings) 
การพิมพ์หัวข้อรองมีการกําหนดรายละเอียดในการพิมพ์ไว้ดังต่อไปนี้ 

1)  หัวข้อรองลําดับที่ 1 
การพิมพ์หัวข้อรองลําดับที่ 1 ให้ใช้ตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK 

(Bold) 16 points การพิมพ์หัวข้อรองให้พิมพ์โดยเว้นระยะห่างจากหัวข้อใหญ่ 2 บรรทดัพิมพ์ และ
ให้พิมพ์โดยการย่อหน้าเข้ามาอีก 0.5 นิ้ว ส่วนเลขที่ของหัวข้อรองให้พิมพ์ขึ้นด้วยเลขที่ของบท แล้ว
พิมพ์ตามด้วยเลขที่ของหัวข้อใหญ่และหมายเลขของหัวข้อรองลําดับที่ 1 ตามลําดับ อาทิ 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3….. 

2)  หัวข้อรองลําดับที่ 2 
การพิมพ์หัวข้อรองลําดับที่ 2 ให้ใช้ตัวพิมพ์แบบ TH SarabunPSK 16 

points ในการพิมพ์หัวข้อลําดับรองที่ 2 ให้พิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของหัวข้อรองลําดับที่ 1 และ
พิมพ์เลขที่ของบทตามด้วยเลขที่ของหัวข้อใหญ่หัวข้อรองลําดับที่ 1 และหมายเลขของหัวข้อรองลําดับ
ที่ 2 ตามลําดับ อาทิ 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 … 

3)  หัวข้อรองลําดับที่ 3 
การพิมพ์หัวข้อรองลําดับที่ 3 ให้ใช้ตัวพิมพ์แบบ TH SarabunPSK16 

points ในการพิมพ์หัวข้อรองลําดับที่ 3 ให้พิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของหัวข้อรองลําดับที่ 2 และ
พิมพ์ตัวเลขอาราบิคและตามด้วยวงเล็บเดียว อาทิ 1) 2) 3) ... 
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4)  หัวข้อรองลําดับที่ 4 
การพิมพ์หัวข้อรองลําดับที่ 4 ให้ใช้ตัวพิมพ์แบบ TH SarabunPSK 16 

points ให้พิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของหัวข้อรองลําดับที่ 3 พิมพ์ตัวเลขอาราบิคในวงเล็บคู่ อาทิ (1) 
(2) (3) … 

2.2.2.4  การลําดับเนื้อหาโดยไม่ต้องตั้งเป็นหัวข้อใหม่ 
ในกรณีที่มีการพิมพ์รายละเอียดในเนื้อหาวิทยานิพนธ์ แต่เนื้อหาดังกล่าวไม่มี

ลักษณะเป็นการตั้งเป็นหัวข้อ หรือการพิมพ์ดังกล่าวปรากฏว่ามีเนื้อหาน้อยมากจนไม่สามารถตั้งเป็น
หัวข้อใหม่ได้ หรือเป็นกรณีที่ผู้เขียนต้องการแสดงเนื้อหาออกเป็นข้อๆ เพื่อลําดับในรายละเอียดของ
เนื้อหาหรือขั้นตอนของเนื้อหาที่ต้องการนําเสนอ ซึ่งเนื้อหาที่ต้องการนําเสนอมีไม่มากเกินกว่า 2 
บรรทัดที่พอจะจัดพิมพ์เป็นหัวข้อใหม่ได้ 

การพิมพ์ลําดับรายละเอียดเน้ือหาดังกล่าวไม่ต้องตั้งเป็นหัวข้อใหม่และไม่ต้องใช้
ตัวพิมพ์แบบตัวหนา (Bold) นอกจากนั้นแล้ว รายละเอียดท่ีต้องการนําเสนอเป็นลําดับๆ ให้พิมพ์ต่อ
จากเลขลําดับเป็นข้อๆ ดังกล่าวโดยไม่ต้องย่อหน้าใหม่  

 ส่วนการลําดับเลข ให้ลําดับเป็นข้อๆ อาทิ 1.  2.  3. ไม่ว่าเนื้อหานั้นจะอยู่ในหัวข้อ
ใหญ่หรือหัวข้อรองใดๆ ก็ตาม 

2.2.2.5  ข้อแนะนําสําหรับการพิมพ์บทและหัวข้อในบท 
 ในกรณีที่ข้ึนหัวข้อใหม่แต่มีบรรทัดเหลือที่จะพิมพ์บรรทัดเนื้อความเพียง 1 บรรทัด

พิมพ์ หรือเหลือเพียงการพิมพ์ได้เพียงหัวข้อเท่านั้น ให้พิมพ์โดยการขึ้นหัวข้อใหม่ดังกล่าวนั้นในหน้า
ถัดไป 

 ส่วนการพิมพ์บท ช่ือบท หัวข้อในบทและหัวข้อรองลําดับที่ 1 ให้ใช้อักษรตัวหนา
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยห้ามขีดเส้นใต้และห้ามใช้ตัวเอียง 

 ถ้าเรื่องที่ต้องการเขียนบางบทไม่สามารถจัดพิมพ์ตามแบบแผนที่กําหนดได้จนครบ
ตามที่กําหนดไว้ในคู่มือฉบับน้ี การพิมพ์อาจมีการปรับได้ตามความจําเป็น ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กบัความเห็น
ของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์หรือกรรมการวิทยานิพนธ์ 

2.2.2.6  การพิมพ์ข้อความที่คัดลอกมาโดยตรง (Direct Quotations) 
การพิมพ์ข้อความที่คัดลอกมาโดยตรงนั้น ผู้เขียนจะต้องทําการอ้างอิงแหล่งที่มาที่ทํา

การคัดลอกมาทุกครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการอ้างอิงที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้ ซึ่งในการพิมพ์ข้อความ
ที่คัดลอกมานั้นมีหลักการที่กําหนดรายละเอียดในการพิมพ์ไว้ดังต่อไปนี้ 

1)  ข้อความที่คัดลอกมาไมเ่กิน 3 บรรทัดพิมพ์ 
ในกรณีที่ข้อความที่คัดลอกมาไม่เกิน 3 บรรทัดพิมพ์ ให้พิมพ์ข้อความใน

เนื้อหาวิทยานิพนธ์ โดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ในการพิมพ์ต้องพิมพ์ข้อความที่คัดลอกมาดังกล่าว
อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ (Quotation Marks) “. . . ” 

ในกรณีที่จําเป็น ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศซ้อน ในข้อความที่อยู่ใน
อัญประกาศคู่ที่มีการใช้อยู่แล้ว ให้ทําการพิมพ์โดยการเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายอัญประกาศเดียว ดังนี้ 
‘. . . ’ แทน 
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2)  ข้อความที่คัดลอกมาเกิน 3 บรรทัดพิมพ์ 
ในกรณีที่ข้อความที่คัดลอกดังกล่าวมีเนื้อหามากเกินกว่า 3 บรรทัดพิมพ์ ให้

พิมพ์ข้อความดังกล่าวโดยต้องพิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่ และข้อความดังกล่าวต้องเว้นระยะห่างระหว่าง
เนื้อหาที่เขียนเองกับข้อความที่คัดลอกมาทั้งด้านบนและด้านล่าง 2 บรรทัดพิมพ์ และต้องทําการเว้น
ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายและขอบกระดาษด้านขวาจากเดิมเข้ามาอีกด้านละ 0.5 นิ้ว 

นอกจากนั้นแล้ว ถ้าข้อความที่คัดลอกมามีการย่อหน้าภายในข้อความนั้น
อยู่แล้ว ให้ทําการย่อหน้าเพิ่มอีกจากเดิมอีก 0.5 นิ้ว 

3)  ข้อความที่คัดลอกมาไม่ต่อเนื่อง 
ในกรณีที่ข้อความที่คัดลอกมามีเนื้อหาที่ไม่ต่อเนื่องก็ดี หรือข้อความที่

คัดลอกมามีการเว้นหรือมีการตัดข้อความออกมาบางส่วนก็ดี ในการพิมพ์นั้นให้ทําการพิมพ์
เครื่องหมายจุด (Ellipsis Points) จํานวน 3 จุดโดยให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษรระหว่างจุด 
“././.”เพื่อใช้แทนข้อความที่ตัดหรือเว้นไว้ 

แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ต้องการเพิ่มเติมความคิดเห็น
หรือข้อความที่เป็นของตนเองลงไปในเนื้อความที่คัดลอกมาดังกล่าว ในการพิมพ์ให้พิมพ์โดยการทํา
เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] กํากับเนื้อหาที่เขียนเองดังกล่าวเพื่อให้มีความแตกต่างจากข้อความที่
คัดลอกมาโดยตรง 

2.2.2.7  การพิมพ์คําภาษาต่างประเทศด้วยภาษาไทย 
คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ เมื่อเขียนหรือแปลเป็นภาษาไทยในลักษณะทับศัพท์ 

อาจจะวงเล็บภาษาต่างประเทศนั้นๆ กํากับไว้ด้วย เมื่อได้มีการเริ่มใช้ภาษาต่างประเทศคํานั้นๆ เป็น
ครั้ งแรกเพียงครั้ ง เดียว ส่วนคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ ไ ด้มีการบัญญัติศัพท์ ไ ว้แล้ว โดย
ราชบัณฑิตยสถานก็ให้พิจารณาใช้ตามที่กําหนดโดยราชบัณฑิตยสถานนั้น 
 

2.2.3  การพิมพ์ตารางและภาพประกอบ 
ส่วนประกอบของตารางและภาพประกอบได้แก่ เลขที่ตาราง หรือเลขที่ภาพ ช่ือตาราง หรือ

ช่ือภาพ ข้อความในตาราง ภาพ แหล่งที่มา หมายเหตุ การอ้างถึงตารางและภาพประกอบในการพิมพ์
ให้พิมพ์เลขที่ตารางหรือภาพ อาทิ ตามตารางที่ ... ดังตารางที่ ... ตามภาพที่ ... ดังภาพที่...  

ในการพิมพ์ตารางและภาพประกอบมีข้อสังเกตว่าไม่ควรพิมพ์ด้วยถ้อยคําว่า ตามตาราง
ข้างบน ตามตารางข้างล่าง ตามตารางหน้า ... ตามภาพข้างบน ตามภาพข้างล่าง ตามภาพหน้า ... 

2.2.3.1  ตาราง (Tables) 
การพิมพ์ตารางมีหลักการที่กําหนดรายละเอียดในการพิมพ์ไว้ดังต่อไปนี้ 

1)  การพิมพ์เลขที่ตารางและชื่อตาราง 
การพิมพ์เลขที่ตารางให้พิมพ์ชิดซ้ายเหนือตาราง โดยเลขที่ตารางให้ใช้เลขที่

บทตามด้วยลําดับที่ของตาราง โดยพิมพ์คําว่า ตารางที่ เว้น 1 ระยะตัวอักษร หลังจากนั้นพิมพ์เลขที่
ของตาราง โดยไม่ว่าจะเป็นคําว่าตารางที่และเลขที่ของตารางให้ใช้ตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK 
(Bold) 16 points อาทิ ตารางที่ 1.2 ตารางที่ 1.3 ส่วนชื่อตารางให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรธรรมดา โดย
เว้นห่างระยะจากเลขที่ตาราง 2 ตัวอักษร 
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2)  การพิมพ์ตาราง 
การพิมพ์ตารางนั้น ขนาดความกว้างของตารางไม่ควรเกินกรอบของหน้า

วิทยานิพนธ์ สําหรับตารางขนาดใหญ่ให้พยายามลดขนาดของตารางลงโดยใช้การถ่ายย่อส่วน หรือ
อาจใช้ตัวพิมพ์ขนาดเล็กลงได้ตามความเหมาะสม ส่วนตารางที่มีความกว้างเกินกว่าหน้าของ
วิทยานิพนธ์ก็อาจจัดพิมพ์ตามแนวขวางของหน้ากระดาษได้ 

ตารางควรพิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกันถ้าตารางสั้นมากอาจพิมพ์อยู่ในเนื้อเรื่อง 
ถ้าตารางที่มีความยาวเกิน 1 หน้าขึ้นไป ให้พิมพ์โดยขึ้นหน้าใหม่ โดยระบุตารางเลขที่และคําว่า (ต่อ) 
ในเครื่องหมายวงเล็บด้วยตัวอักษรธรรมดา อาทิ ตารางที่ 1.1 (ต่อ)  

2.2.3.2  ภาพประกอบ (Figures) 
ภาพประกอบได้แก่ กราฟ แผนภูมิ แผนที่ ภาพเขียน ภาพถ่าย ภาพถ่ายที่อ้างอิงมา

จากท่ีอื่นการนําเสนอในวิทยานิพนธ์ให้ทําโดยการใช้เครื่องสแกน ส่วนเลขที่ภาพให้ใช้เลขที่ของบท
ตามด้วยลําดับที่ของภาพ โดยให้พิมพ์คําว่า ภาพที่ เว้น 1 ระยะตัวอักษร หลังจากนั้นพิมพ์เลขที่ภาพ
ด้วยตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK (Bold) 16 points อาทิ ภาพที่ 3.5 …โดยให้ทําการพิมพ์อยู่
ใต้ภาพ ชิดซ้าย และให้พิมพ์ห่างจากภาพ 2 บรรทัดพิมพ์ ส่วนรายละเอียดของภาพให้พิมพ์ด้วย
ตัวอักษรธรรมดา 

2.2.3.3  แหล่งที่มา (Source) 
การพิมพ์แหล่งที่มานั้น ให้พิมพ์โดยการจัดข้อความไว้ชิดขอบซ้ายใต้ตารางหรือภาพ 

และให้พิมพ์ห่างจากตาราง 2 บรรทัดพิมพ์ หรือใต้คําว่า ภาพที่...จํานวน 1 บรรทัดพิมพ์ โดยให้ใช้
ตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK (Bold)  16 points พิมพ์คําว่า แหล่งที่มา: 

การเขียนแหล่งที่มาให้เขียนในลักษณะเดียวกับการเขียนเอกสารอ้างอิง นาม, ปี ถ้ามี
ทั้ง แหล่งที่มาและ หมายเหตุ ให้ระบุแหล่งที่มาก่อนหมายเหต ุ

2.2.3.4  หมายเหตุ (Note) 
ให้พิมพ์คําว่า หมายเหตุ: โดยใช้ตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK (Bold) 16 

points โดยพิมพ์ชิดซ้ายใต้ภาพหรือใต้ตาราง กรณีที่มีแต่หมายเหตุ ให้พิมพ์ห่างจากตารางหรือภาพ 2 
บรรทัดพิมพ์ 

แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ตารางมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอยู่ก่อนแล้ว การพิมพ์คําว่า 
หมายเหตุให้ทําการพิมพ์ให้ห่างจากแหล่งที่มาจํานวน 1 บรรทัดพิมพ์ ส่วนรายละเอียดของหมายเหตุ
ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ 
 

2.2.4  การพิมพ์เชิงอรรถ 
การพิมพ์เชิงอรรถอ้างอิงให้พิมพ์ไว้ส่วนล่างของแต่ละหน้าที่อ้างถึง และให้แยกจากเนื้อเรื่อง

โดยขีดเส้นคั่นขวางจากแนวพิมพ์ด้านซ้ายของกระดาษ ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร และให้พิมพ์
เชิงอรรถใต้เส้นนี้ โดยให้ใช้ตัวพิมพ์แบบธรรมดา TH SarabunPSK 16 points  

ในการพิมพ์เชิงอรรถนั้นบรรทัดแรกให้ย่อหน้าเข้ามาประมาณ 0.5 นิ้ว ในกรณีที่เชิงอรรถมี
เกินกว่า 1 บรรทัด การพิมพ์เชิงอรรถในบรรทัดต่อมา ให้พิมพ์ตรงแนวพิมพ์ชิดด้านซา้ยทุกบรรทัดจน
จบรายการและให้บรรทัดสุดท้ายของข้อความในเชิงอรรถอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านล่างประมาณ 1 นิ้ว 
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 ตัวอย่าง 
กระบวนการประเมินความต้องการ เป็นเทคนิคที่จะช่วยให้งานบริหารโรงเรียนของครูใหญ่

เป็นที่ยอมรับของครู อาจารย์ นักเรียน และชุมชน สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานมองเห็น1 

 

 

1สุรพันธ์ ยันต์ทอง, การบริหารโรงเรียน: นวตกรรม เทคนิค ประสบการณ์ 
(กรุงเทพมหานคร: หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดคร,ู 2533), หน้า 133. 

                                                      1 นิ้ว 
 
แนวขอบกระดาษด้านล่าง 
 

2.2.5  การพิมพ์บรรณานุกรม 
การพิมพ์บรรณานุกรมมีหลักเกณฑ์และวิธีการพิมพ์ดังต่อไปนี้ 

2.2.5.1  หัวข้อ 

ให้พิมพ์คําว่า บรรณานุกรม โดยให้ใช้ตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK (Bold) 
20 points ไว้กลางหน้ากระดาษให้ห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ 2 นิ้ว 

2.2.5.2  รายละเอียด 
ให้เริ่มพิมพ์รายการบรรณานุกรมรายการแรกให้ห่างจากหัวข้อบรรณานุกรมจํานวน 

2 บรรทัดพิมพ์ โดยการจัดรูปแบบการพิมพ์ให้ชิดซ้ายและให้พิมพ์ข้อความบรรทัดถัดไปโดยเว้นระยะ
ย่อหน้าเข้าไป 0.75 นิ้ว 

ในการพิมพ์บรรณานกุรมต้ังแต่หน้าที่ 2 ของบรรณานุกรมเป็นต้นไป ไม่ต้องพิมพ์คําว่า 
บรรณานุกรม ซ้ําอีก โดยให้เริ่มพิมพ์รายการแรกห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ 1.5 นิ้ว 

สําหรับการพิมพ์บรรณานุกรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์บรรณานุกรม
ภาษาไทยก่อนแล้วจึงพิมพ์ตามด้วยบรรณานุกรมภาษาอังกฤษและให้พิมพ์ต่อเนื่องกันไปโดยไม่ต้อง
เว้นระยะห่างและไม่ต้องมีหัวข้อคั่น สําหรับการพิมพ์เลขหน้าให้นับต่อเนื่องจากเนื้อเรื่องในบทสุดท้าย
ได้ทันที 

2.2.5.3  การจัดเรียง 
ในการพิมพ์บรรณานุกรมภาษาไทยและบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์

ตามลําดับตัวอักษรของภาษาไทยแล้วต่อด้วยภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องมีการแบ่งแยกประเภทของ
เอกสารออกมาเป็นหมวดหมู่แต่อย่างใด 

บรรณานุกรมแต่ละภาษาให้เรียงลําดับตามอักษรชื่อผู้แต่งหรือชื่อหน่วยงาน สําหรับ
บรรณานุกรมภาษาอังกฤษจัดเรียงตามอักษรชื่อสกุลของผู้แต่ง  

ส่วนผู้แต่งที่เป็นสถาบันที่มี A An The นําหน้า ให้ถือเสมือนไม่มี A An The ให้
จัดเรียงตามลําดับอักษรคําถัดไป  อาทิ The Institute of Accreditation ให้จัดเรียงที่อักษร I = 
Institute 

0.5 นวิ 



 

 

 

17 

ถ้าผู้เขียนคนเดียวกันแต่เขียนเอกสารหลายรายการและชื่อเอกสารต่างกัน การพิมพ์
ให้เรียงลําดับช่ือเอกสาร 

ถ้าผู้เขียนคนเดียวกันแต่เขียนเอกสารเรื่องเดียวกัน แต่เอกสารที่อ้างอิงมีปีพิมพ์ที่
ต่างกันให้เรียงลําดับตามปีพิมพ์ โดยเรียงปีเก่ามาก่อนปีใหม่ 

กรณีที่บรรณานุกรมมีหลายรายการ แต่มีผู้แต่งคนเดียวกันหรือมีผู้แต่งมากกว่า 1 คน
เหมือนกันให้พิมพ์ช่ือผู้แต่งซ้ําใหม่ทุกครั้งและทุกคน 

บรรณานุกรมรายการเดียวกันให้พิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกัน ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์
บรรณานุกรมได้หมดทั้งรายการ การพิมพ์บรรณานุกรมดังกล่าวให้ยกไปพิมพ์หน้าถัดไปทั้งรายการ 

การพิมพ์รายการบรรณานุกรมแต่ละรายการให้พิมพ์ห่างจากเครื่องหมายมหัพภาค 
(.) จํานวน 2 ตัวอักษร 

ส่วนการพิมพ์หลังเครื่องหมายอื่นๆ อาทิ จุลภาค (,) อัฒภาค (;) มหัพภาคคู่ (:) ให้
พิมพ์โดยเว้นระยะจํานวน 1 ตัวอักษร 

 
2.2.6  การพิมพ์ภาคผนวก 
การพิมพ์ภาคผนวกมีหลักเกณฑ์และวิธีการพิมพ์ดังต่อไปนี้ 

2.2.6.1  หน้านํา 

พิมพ์คําว่า ภาคผนวก ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษด้านบนไม่น้อยกว่า 
4.5 นิ้ว โดยใช้ตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK (Bold) 20 points  

2.2.6.2  ส่วนเนื้อหา 
ถ้ามีเพียงหนึ่งภาคผนวกให้พิมพ์หน้าแรกห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ 2 นิ้ว 

แต่ในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งภาคผนวกให้แบ่งภาคผนวกออกเป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข 
ภาคผนวก ค ตามลําดับ 

การพิมพ์ภาคผนวกให้พิมพ์โดยขึ้นหน้าใหม่ทุกครั้ง และให้พิมพ์เป็นหน้านําภาคผนวก
ย่อยก่อนใส่รายละเอียดของภาคผนวกในหน้าถัดไป 

ถ้ามีการอ้างอิงในเนื้อหาของภาคผนวกให้พิมพ์ไว้ที่หน้านําของภาคผนวกย่อยหรือไว้
ต่อท้ายภาคผนวกย่อยก็ได้ 
 
 2.2.7  การพิมพ์ประวัติผู้เขียน 

การเขียนประวัติผู้เขียน ให้มีความยาวไม่เกิน 2 หน้า โดยมีรายละเอียดการพิมพ์ดังนี้ 
2.2.7.1  หัวข้อ 
การพิมพ์หัวข้อให้ใช้ตัวพิมพ์แบบหนา TH SarabunPSK (Bold) 20 points พิมพ์

คําว่า ประวัติผู้เขียน โดยพิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดานด้านบนประมาณ 2 นิ้ว 
2.2.7.2  ส่วนรายละเอียด 
ให้พิมพ์คําว่า ชื่อ ชื่อสกุล ประวัติการศึกษา (ACADEMIC BACKGROUND) 

ตําแหน่งและสถานที่ทํางาน (POSITION AND OFFICE) (ถ้ามี) ประสบการณ์ทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษา (EXPERIENCE) (ถ้ามี) ชิดขอบซ้าย ด้วยตัวพิมพ์แบบ
หนา TH SarabunPSK (Bold) 16 points เว้นระยะห่างจากประวัติผู้เขียน และเว้นระยะห่างแต่ละ
หัวข้อ 2 บรรทัดพิมพ์  

แล้วเริ่มพิมพ์ข้อความรายละเอียดของแต่ละหัวข้อด้วยตัวพิมพ์แบบธรรมดา โดยเว้น
ระยะห่างจากขอบซ้ายประมาณ 2.5 นิ้ว  

ชื่อ ชื่อสกุล พิมพ์ช่ือ ช่ือสกุล พร้อมใส่คํานําหน้านาม ถ้ามียศฐานันดรศักด์ิ ราชทิน
นาม สมณศักด์ิหรือตําแหน่งทางวิชาการให้พิมพ์ใส่ไว้ด้วย  

ประวัติการศึกษา (ACADEMIC BACKGROUND) ให้ระบุวุฒิการศึกษา สถานศึกษา 
ปีที่สําเร็จการศึกษาเริ่มต้ังแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

ตําแหนง่และสถานที่ทํางาน (POSITION AND OFFICE) (ถ้ามี) 
ประสบการณ์ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษา 

(EXPERIENCE) เฉพาะที่สําคัญ (ถ้ามี) 



 
บทที่ 3 

 

การเขียนการอ้างอิง 
 

การอ้างอิงในการเขียนวิทยานิพนธ์ให้ใช้การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ซึ่งการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
เป็นการระบุเอกสารและแหล่งที่ใช้อ้างอิงในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ไว้ท้ายหน้าแต่ละหน้า 
 การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ คือ การอ้างอิงที่ต้องระบุลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่อ้างอิง
อย่างละเอียด นอกจากนี้การระบุแหล่งหรือเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงยังมีรูปแบบแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของเอกสารที่ถูกอ้างอีกด้วย อาทิ หนังสือ บทความในหนังสือ บทความในวารสาร บทความ
ในหนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ เอกสารไม่ตีพิมพ์ และการสัมภาษณ์ เป็นต้น  

ในการเขียนเชิงอรรถ ให้เขียนหมายเลขกํากับในเนื้อความ ณ ตําแหน่งที่ต้องการอ้างอิง โดย
ใช้โปรแกรมแทรกการอ้างอิงช่วยจัดทําให้ แล้วจึงเขียนเชิงอรรถอ้างอิงด้านล่างของในแต่ละท้าย
หน้ากระดาษ โดยใส่หมายเลขกํากับให้ตรงกับที่อ้างอิงในเนื้อความ สําหรับรายละเอียดในการเขียน
เชิงอรรถอ้างอิงเอกสารแต่ละประเภทมีดังนี้ 
 
3.1  หนังสือ 

 
การอ้างถึงหนังสือ ข้อความสําคัญที่ต้องระบุได้แก่ ผู้แต่ง ช่ือหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี) 

สถานที่พิมพ์ สํานักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขหน้าโดยมีรูปแบบดังนี้ 
 
3.1.1  รูปแบบการเขียนอ้างอิงหนังสือ 

 ช่ือผู้เขียน,/ชื่อเรื่อง,/ช่ือชุดและลําดับที่ (ถ้ามี),/ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า1ครั้ง),/
จํานวนเล่ม (กรณีมีหลายเล่มจบ),/(สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์,/ปีพิมพ์),/เลขหน้าหรือ
จํานวนหน้าที่อ้างถึง. 

3.1.1.1  ผู้แต่ง 
การเขียนนามของผู้แต่งมีหลักการที่กําหนดรายละเอียดในการเขียนและการพิมพ์ไว้

ดังต่อไปนี้ 
1)  หลักและตัวอย่างการเขียนนามผู้แต่ง 
ในการเขียนนามผู้แต่งไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้แต่งเป็นชาวไทยหรือต่างประเทศ 

หรือมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ หรือมีตําแหน่งทางวิชาการ หรือใช้นามแฝงในการ
ประพันธ์งานเขียนทางวิชาการให้ผู้เขียนอ้างอิงนามผู้แต่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้แต่งเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
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ในกรณีที่ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ การพิมพ์ช่ือผู้แต่งนั้นให้พิมพ์โดย
ใส่ช่ือต้น ช่ือกลาง [อักษรย่อและเครื่องหมายมหัพภาค (.)] และใส่นามสกุล อาทิ Fontana V. Good 

ในกรณีที่ผู้แต่งเป็นชาวไทยการอ้างอิงให้พิมพ์โดยใส่ช่ือก่อนแล้วตาม
ด้วยนามสกุล ถึงแม้ผู้แต่งชาวไทยจะเขียนเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศก็ตาม อาทิ Wariya 
Lamlert, พัชรวรรณ นุชประยูร ฯลฯ 

(2)  ผู้แต่งมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ 
ในกรณีผู้แต่งมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิให้พิมพ์อ้างอิง

ตามท่ีปรากฏในเอกสาร อาทิ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์, พระยาอนุมานราชธน, สมเด็จพระอริ
ยวงศาคตญาน (จวน อุฎฐายี), ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ 

(3)  ผู้แต่งมียศ ตําแหน่งทาวิชาการหรือคําเรียกทางวิชาชีพ 
ในกรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ตํารวจ หรือมีตําแหน่งทางวิชาการ อาทิ 

ศาสตราจารย์ หรือมีคําเรียกทางวิชาชีพ อาทิ นายแพทย์ ทันตแพทย์  เภสัชกร ไม่ต้องใช่ยศ หรือ
ตําแหน่งทางวิชาการ หรือคําเรียกทางวิชาชีพนั้น ๆ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ หรือ 
พล.ต.อ. วสิษฐ์ เดชกุญชร ให้ใส่เฉพาะชื่อและนามสกุลเท่านั้น อาทิ บรรเจิด สิงคะเนติ, วสิษฐ์ เดช
กุญชร 

(4)  ผู้แต่งใช้นามแฝง 
กรณีที่ผู้แต่งใช้นามแฝงในการประพันธ์ให้เขียนอ้างอิงไปตามนามแฝงที่

ปรากฏในเอกสาร อาทิ Dr. Seuss, Twain, หยก บูรพา, แม่ช้อยนางรํา 
2)  การอ้างเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งคนเดียว 
ในการอ้างอิงถึงเอกสารที่มีผู้แต่งเพียงคนเดียวให้ใส่ช่ือและนามสกุล 

(รวมทั้งช่ือกลางในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศตามหลักการในเบื้องต้น) 
3)  การอ้างเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่ง 2 คน 
เมื่อเอกสารที่อ้างถึงมีผู้แต่ง 2 คน ให้ระบุนามผู้แต่งทั้ง 2 คน ทุกครั้งที่มี

การอ้างโดยใช้คําว่า และ หรือ and เพื่อใช้สําหรับการเชื่อมนามผู้แต่งทั้งสองคน อาทิ สุนทร มณี
สวัสด์ิ และปิยะนุช โปษยะวนิช หรือ Michael Akehunet and David I. Brandbridge, 

4)  การอ้างเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่ง 3 คน 
การอ้างถึงเอกสารท่ีมีผู้แต่ง 3 คน แต่ไม่เกิน 6 คน ในการอ้างครั้งแรก ให้

ผู้เขียนระบุนามผู้แต่งทุกคน และแบ่งแยกนามผู้แต่งแต่ละคนด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) โดยผู้แต่งคน
สุดท้ายให้แบ่งนามผู้แต่งด้วยคําว่า และ ในกรณีที่เอกสารเป็นภาษาไทย และคําว่า and ในกรณีที่
เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 

สําหรับการอ้างถึงเอกสารที่มีผู้แต่ง 3 คน แต่ไม่เกิน 6 คนในครั้งต่อไป ให้
ผู้เขียนระบุเฉพาะนามผู้แต่งคนแรกเท่านั้นและให้พิมพ์ตามด้วยคําว่า et al. หรือ and others 
สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ และคําว่า และคณะ หรือ และคนอื่นๆ สําหรับเอกสารภาษาไทย ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
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(1)  ตัวอย่างในการเขียนอ้างอิงครั้งแรก 
นเรศน์ เกษะปกรณ์, วริยา ล้ําเลิศ และวราภรณ์ วนาพิทักษ์ สําหรับ

การอ้างอิงเอกสารภาษาไทยหรือ Hugh M. Kindred, Jean G. Castel and Donald J. Flening 
สําหรับการอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ 

(2)  ตัวอย่างในการเขียนอ้างอิงครั้งต่อไป 
นเรศน์ เกษะปกรณ์ และคนอื่นๆ สําหรับการอ้างอิงเอกสารภาษาไทย

หรือ Hugh M. Kindred and others สําหรับการอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ 
5)  การอ้างอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งมากกว่า 6 คน  
ในการอ้างอิงทุกครั้ง ให้ระบุเฉพาะนามผู้แต่งคนแรก พร้อมคํา et al. หรือ 

and others อาทิ  D.P.O’ Connell and others สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ และคําว่า และ
คณะ หรือ และคนอื่นๆ สําหรับเอกสารภาษาไทย อาทิ บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ 

6)  การอ้างเอกสารที่ผู้แต่งเป็นสถาบัน 
เมื่ออ้างเอกสารที่มีสถาบันเป็นผู้แต่งให้ระบุนามผู้แต่งที่เป็นสถาบัน โดย

เขียนชื่อเต็มในการอ้างครั้งแรก และถ้ามีช่ือย่อที่เป็นทางการก็ให้ระบุช่ือย่อนั้นในวงเล็บ () ไว้ด้วย 
กรณีนี้ในการอ้างอิงครั้งต่อไปให้ใช้ช่ือย่อนั้นได้  

ในกรณีที่ไม่มีช่ือย่อ การอ้างครั้งต่อๆ ไปให้ใช้การอ้างอิงด้วยการระบุช่ือ
สถาบันเต็มทุกครั้ง 

นอกจากนั้นแล้ว ในการอ้างถึงผู้แต่งที่เป็นสถาบัน ควรคํานึงถึงแนวทาง
ดังต่อไปนี้ด้วยคือ ต้องพยายามให้ผู้อ่านไม่สับสนระหว่างสถาบันที่อ้างถึงนั้น กับสถาบันอื่นๆ ทั้งน้ี ถ้า
สถาบันนั้นเป็นหน่วยงานรัฐบาลอย่างน้อยต้องอ้างถึงระดับกรมหรือเทียบเท่า และเขียนอ้างระดับสูง
ลงมาก่อน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย, สํานักนโยบาย
และแผน หรือกรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

(1)  การอ้างครั้งแรก 
ให้พิมพ์ช่ือเต็มในการอ้างครั้งแรก และถา้มีช่ือย่อที่เป็นทางการให้ระบุ

ช่ือย่อนั้นในวงเล็บ ( ) อาทิ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) หรือ Asian Institute of 
Technology (AIT) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

(2)  ในการอ้างอิงครั้งต่อไป 
ในการอ้างอิงครั้งต่อไปให้พิมพ์เฉพาะชื่อย่อเท่านั้น อาทิ AIT หรือ 

สกว. หรือ ร.ส.พ.  
7)  การอ้างเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งคนเดียวกันหรือผู้แต่งหลายคน 
ในการอ้างเอกสารหลายเรื่องหรือหลายเล่ม โดยมีผู้แต่งคนเดียวกัน หรือ

หลายคนให้ระบุนามผู้แต่ง ช่ือหนังสือ เลขหน้า โดยใช้เครื่องหมาย (;) คั่นระหว่างหนังสือแต่ละเล่ม 
(1)  ตัวอย่างผู้แต่งคนเดียว 
จตุรนต์ ถิระวัฒน์, เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายทะเล, หน้า 

14.; จตุรนต์ ถิระวัฒน์, กฎหมายอวกาศ, หน้า 17. 
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Jonathan A. Walz, The Contiguous Zone, p. 38; Jonathan 
A. Walz, Territorial Sea, pp. 40-43. 

(2)  ตัวอย่างผู้แต่งหลายคน 
บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายมหาชน, หน้า 25; Jonathan A. 

Walz, The Contiguous Zone, p. 38; จตุรนต์ ถิระวัฒน์, กฎหมายอวกาศ, หน้า 17. 
8)  การอ้างเอกสารที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง 
เอกสารที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง มีหลักการและวิธีการพิมพ์สําหรับการอ้างอิง

ดังต่อไปนี้ 
(1)  ในกรณีที่เอกสารที่อ้างถึงไม่ปรากฏนามผู้แต่ง 
ให้ผู้เขียนเขียนชื่อเรื่องของเอกสารได้ทันทีโดยไม่ต้องลงนามของผู้แต่ง

เอกสารแต่อย่างใด อาทิ  หลักการพื้นฐานในกฎหมายปกครอง, กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีเมือง สําหรับเอกสารภาษาไทย หรือ Case Study, College Bound Seniors สําหรับเอกสาร
ภาษาอังกฤษ  

(2)  ในกรณีที่เอกสารที่อ้างถึงไม่ปรากฏนามผู้แต่งแต่มีผู้ทําหน้าที่เป็น
บรรณาธิการหรือผู้รวบรวม 

ในกรณีที่เอกสารที่อ้างถึงไม่ปรากฏนามผู้แต่งแต่ปรากฏว่าเอกสาร
ดังกล่าวมีผู้ทําหน้าที่เป็นบรรณาธิการหรือผู้รวบรวมแทน การอ้างอิงให้ผู้เขียนพิมพ์โดยใส่ช่ือ
บรรณาธิการหรือผู้รวบรวมแทน แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนจะต้องระบุว่าเป็นบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม 
อาทิ Anderson Smith, ed., หรือ Livingstone Talor, comp., สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ หรือ 
วราภรณ์ วนาพิทักษ์, บรรณาธิการ, หรือ วริยา ล้ําเลิศ, ผู้รวบรวม, สําหรับเอกสารภาษาไทย เป็นต้น 

3.1.1.2  ช่ือหนังสือ 
ช่ือหนังสือให้ผู้เขียนระบุต่อจากชื่อของผู้แต่ง ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งให้ระบุช่ือ

หนังสือได้ทันที ในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่มีการใช้ตัวอักษรตัวใหญ่-ตัวเล็กคล้ายภาษาอังกฤษ ให้
เขียนตัวอักษรตัวใหญ่ที่ตัวอักษรตัวแรกของทุกคําที่ปรากฏในชื่อเรื่องหลักและช่ือเรื่องรอง [ถ้ามี ซึ่ง
มักจะเขียนตามหลังเครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) ] ตลอดจนชื่อเฉพาะ โดยชื่อเรื่องต้องใช้ตัวอักษรหนา 
(Bold) แต่ไม่ต้องขีดเส้นใต้ข่ือหนังสือแต่อย่างใด ไม่ต้องใส่เครื่องหมายใด ๆ คั่น แต่ถ้าตามมาด้วย
ครั้งที่พิมพ์ให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) (หลังชื่อเรื่องตามด้วยสถานที่พิมพ์ ดูรายละเอียดสถานที่พิมพ์
ข้อ 3.1.1.3) 

ตัวอย่าง   
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร… 
Carter V. Good and Douglas E. Scated, Methods of Research: 

Educational Psychological Sociological… 
3.1.1.3  สถานที่พิมพ์ สํานักพิมพ์ ปีพิมพ์ 
ให้ระบุต่อจากชื่อเรื่อง หรือครั้งที่พิมพ์ โดยพิมพ์สถานที่พิมพ์ สํานักพิมพ์ ปีพิมพ์ไว้

ในวงเล็บ () โดยหลังสถานที่พิมพ์ให้พิมพ์โดยใช้เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) หลังสํานักพิมพ์ใช้
เครื่องหมายจุลภาค (,) หลังปีพิมพ์ ให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามหลังวงเล็บ 
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ในการพิมพ์สถานที่พิมพ์นั้นให้ระบุช่ือจังหวัดหรือช่ือเมือง แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที่ช่ือเมืองดังกล่าวไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย หรืออาจทําให้สับสนกับเมืองอื่นๆ ได้ ให้ระบุช่ือประเทศที่
สํานักพิมพ์นั้นต้ังอยู่ ถา้ในเอกสาร สํานักพิมพ์ต้ังอยู่ในเมืองมากกว่า 1 เมือง ให้เลือกเมืองแรก 

สําหรับการพิมพ์สํานักพิมพ์ให้พิมพ์เฉพาะชื่อสํานักพิมพ์ ส่วนคําระบุสถานะของ
สํานักพิมพ์ อาทิ สํานักพิมพ์, ห.จ.ก., บริษัท, Publishers, Co., Co. Ltd. หรือ Inc. ไม่ต้องพิมพ์ลงไป
ในบรรณานุกรม 

แต่อย่างไรก็ตาม สํานักพิมพ์ที่เป็นของสมาคม มหาวิทยาลัย ให้ระบุช่ือเต็ม อาทิ 
สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, University of Tokyo Press เป็นต้น 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์หรือสํานักพิมพ์ในเอกสารที่อ้างอิง ให้ระบุสถานที่
พิมพ์ สํานักพิมพ์ด้วยคําว่า ม.ป.ท. สําหรับเอกสารภาษาไทย หรือ n.p. สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ
ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และต่อด้วยปีพิมพ์ 

ในกรณีที่ เอกสารไม่ปรากฏว่ามีปีพิมพ์ ให้พิมพ์คําว่า ม.ป.ป. สําหรับเอกสาร
ภาษาไทย หรือ n.d. สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ 

3.1.1.4  เลขหน้า 
ถ้าเรื่องที่อ้างเป็นภาษาไทย ให้ใช้คําว่า “หน้า” และระบุเลขหน้าตามที่ต้องการ

อ้างอิง และต้องใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) ปิดท้าย แต่ถ้าเรื่องที่อ้างเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ตัว 
p. (กรณีอ้างหน้าเดียว) หรือ pp. (กรณีอ้างหลายหน้าต่อเนื่องกันตามลําดับของเลขหน้า) และระบุ
เลขหน้าตามที่ต้องการอ้างอิง หลังเลขหน้าให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) 

ในกรณีที่มีการอ้างอิงหนังสือฉบับเดียวกันในหน้าอ่ืนของหนังสือ แต่การอ้างอิงมิได้
อ้างอิงในหน้าเอกสารอย่างต่อเนื่องกัน ในการอ้างอิงให้พิมพ์อ้างอิงโดยระบเุลขหน้าที่ปรากฏทั้งหมด 
โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างเลขหน้า และหลังเลขหน้าอันสุดท้ายให้ใส่เครื่องหมาย
มหัพภาค (.) 

ตัวอย่างการลงรายละเอียดหนังสือ  
1บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพืน้ฐานเก่ียวกับสิทธเิสรีภาพ และศักด์ิศรีความเปน็

มนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 288-291. 
2Duncan Matthews, Globalizing Intellectual Property Rights (New 

York: Routledge, 2002), p. 67. 
3สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร 

(พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465), หน้า 49. 
 4Carter V. Good and Douglas E. Scated, Methods of Research: 

Educational Psychological Sociological (New York: Appleton-Century-Crofts, 1959), 
pp. 29-30. 
 
 3.1.2  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงหนังสือ 
 ในการประชุมนานาชาติเรื่องไทยศึกษา1 นักวิชาการชาวเยอรมัน เคลาส์ โรเซนแบร์ก (Klaus 
Rosenberg) ศึกษาเรื่องราวของขุนเจืองจากตํานานพงศาวดารและวรรณกรรมร้อยกรองรวม 8 เรื่อง2 
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ได้แก่การเขียนยกย่องกษัตริย์ว่าเป็นเทพ หรือสืบเช้ือสายจากเทพ เป็นลักษณะการสร้างความสําคัญ
ให้แก่สถาบันของผู้นํา พบได้บ่อยๆ ในนิทานประเภทเทพปกรณัมของชนหลายชาติ อาทิ เทพปกรณัม
ของเกาหลีเป็นต้น 
 
 1จิตร ภูมิศักด์ิ, ความเปน็มาของคําสยาม ไทย ลาวและขอม และลักษณะทางสังคมของ
ชื่อชนชาติ (กรุงเทพมหานคร: ดวงกมล, 2524), หน้า 124. 
 2Klaus Rosenberg, A Preliminary Study in the History of Khun Chuang In 
Historical Documents and Literary Evidences (International Conference on Thai 
Studies, Bangkok, August 1983), p. 93. 
 
 3.1.3  ข้อสังเกตการเขียนอา้งอิงหนงัสือ 

3.1.3.1  หนังสือที่มีผู้แต่ง 2 คน และมากกว่า 2 คน 
ให้ใช้หลักเกณฑ์ข้างต้น แต่จะแตกต่างไปเพียงวิธีการระบุช่ือผู้แต่งคือ จะใส่คําว่า 

และ หรือ and หน้าผู้แต่งคนสุดท้าย อาทิ 
1Harold B. Meyer and Edward C. Cole, Theatres and Auditoriums, 2nd 

ed. (New York: Robert E. Krieger, 1975), p. 92. 
2สุธรรม พงศ์สาํราญ, วิรัช ณ สงขลา และพงึใจ พึ่งพานิช, หลักประกันวนิาศภัย

(กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2519), หน้า 48. 
3.1.3.2  หนังสือที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง 
ให้ลงชื่อเรื่องได้เลย โดยใช้หลักเกณฑ์ข้างต้น อาทิ 
หลักประกันภัยทางทะเล (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2529), หน้า 68. 

 
3.2  หนังสือที่มีผู้แปล 
 

การอ้างอิงให้ใช้หลักเกณฑ์ที่ปรากฏในเบื้องต้น โดยระบุช่ือผู้แต่งก่อน ส่วนช่ือผู้แปลจะ
ตามหลังช่ือเรื่องที่แปลดังนี้    
 
 3.2.1  รูปแบบการเขียนอ้างอิงหนังสือที่มีผู้แปล 
 ช่ือผู้เขียน,/ชื่อเรื่อง,/แปลโดย ช่ือผู้แปล,/ช่ือชุดและลําดับที่ (ถ้าม)ี,/ครั้งที่พิมพ์ (ในกรณีพิมพ์
มากกว่า 1 ครัง้),/จํานวนเล่ม (กรณีหลายเลม่จบ),/เล่มที ่(ถ้ามีหลายเล่มจบ)/(สถานที่พมิพ์:/
สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์,/ปีที่ตีพิมพ์),/เลขหน้า. 

 
3.2.2  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงหนังสือที่มีผู้แปล 
แดน วอลดอร์ฟ จอร์ชแน้ช และ โรเบิร์ต อี ไพรซ,์ มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง, แปลโดย 

อัปสร ทรัยอัน และคนอื่นๆ (กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา, 2518), หน้า 19.  
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         ซามแูอล บี กร็อตฟอร์ต, ตําราพิชัยสงครามของซนุจู้และเง่าคี้, แปลโดย พิชัย วาสนาส่ง 
(กรุงเทพมหานคร: พระนคร, 2521), หน้า 24. 

Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, trans. A. M. Sheridan 
Smith (London: Tavistock Publication, 1972), p. 68. 
 Luo Guan Zhong, The Romance of the Three Kingdoms, trans. C. H. Brewitt-
Taylor (Hong Kong: Tuttle Publishing, 1959), p. 375. 
 
3.3  บทความในวารสาร 
 

การเขียนเชิงอรรถอ้างอิงบทความในวารสาร ข้อความสําคัญที่ระบุได้แก่ ผู้แต่ง ช่ือบทความ 
ช่ือวารสาร ปีที่หรือเล่มที่ เดือน ปีพิมพ์ เลขหน้า โดยมีรูปแบบดังนี้ 

 
3.3.1  รูปแบบการเขียนอ้างอิงบทความในวารสาร 
ช่ือผู้เขียนบทความ,/“ช่ือบทความ,”/ชื่อวารสาร/ปีที่หรือเล่มที่/(เดือน/ปีที่พิมพ์):/เลขหน้า. 

3.3.1.1  ผู้แต่ง 
ใช้หลักเดียวกับผู้แต่งหนังสือถ้าไม่มีช่ือผู้แต่ง ให้ระบุช่ือบทความได้ทันที 
3.3.1.2  ช่ือบทความ 
ช่ือบทความไม่ขีดเส้นใต้อยู่ในเครื่องหมายคําพูด (“  ”) หลังช่ือบทความใส่เครื่องหมาย

จุลภาค (,) โดยอยู่ก่อนเครื่องหมายคําพูดปิด ( ” ) 
3.3.1.3  ช่ือวารสาร 
ช่ือวารสารใช้แบบตัวหนา (Bold) โดยไม่ต้องขีดเส้นใต้ ให้ใช้ตามท่ีปรากฏบน

หน้าปกของวารสาร หลงัช่ือวารสารไม่มีเครื่องหมายใดๆ 
3.3.1.4  ปีที่ หรือเล่มที่ (volume) 
วารสารที่มีทั้งปีที่ หรือเล่มที่ (volume) และฉบับที่ (number) ให้ระบุเฉพาะปีที่

หรือเล่มที่ เป็นตัวเลขเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่แต่ละฉบับมีการขึ้นเลขหน้าใหม่ ไม่ต่อเนื่อง ให้ระบุฉบับที่
ด้วย 

ในกรณีที่วารสารที่ไม่มีปีที่หรือ เล่มที่ มีแต่ฉบับที่ ให้ใช้ฉบับที่ หรือ No. อาทิ ฉบับที่ 
2 หรือ No. 2 

3.3.1.5  เดือน ปี 
ให้ใช้ตามท่ีปรากฏในวารสาร ช่ือเดือนให้สะกดเต็ม ตามด้วยปี โดยใช้ในวงเล็บ ( ) 

หลังเดือน ปี ให้ใช้เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) 
3.3.1.6  เลขหน้า 
ระบุเลขหน้าตามที่ต้องการอ้างอิงหลังเครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) หลังเลขหน้าให้ใส่

เครื่องหมายมหัพภาค (.) 
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ในกรณีที่มีการอ้างอิงบทความฉบับเดียวกันในหน้าอ่ืนของวารสาร แต่มิได้อ้างอิงใน
หน้าเอกสารอย่างต่อเนื่องกัน ให้พิมพ์อ้างอิงโดยระบุเลขหน้าที่ปรากฏทั้งหมด โดยใช้เครื่องหมาย
จุลภาค (,) คั่นระหว่างเลขหน้า และหลังเลขหน้าอันสุดท้ายให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) 

 
3.3.2  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในวารสาร 
 1จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ และทวี สวนมาลี, “ความสามารถในด้านการเงินของเทศบาล: 

กรณีของเทศบาลนครกรุงเทพก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นกรุงเทพมหานคร,” วารสารพัฒนบริหารศาสตร ์
16 (เมษายน 2519): 239. 
 2วริยา ล้ําเลิศ, “ประโยชน์ของการอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Creative Commons ในระบบ
ลิขสิทธ์ิ,” วารสารนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4, 36 (ธันวาคม 2550): 135. 
 3Kittypoom Neamhom, “The Development of International Law on the Status 
of the Individual: A Study on Humanitarian and International Criminal Law,” Nitipat 
NIDA Journal (June 2012): 127-128, 130. 

4Thanat Khoman, “The Consequence for Southeast Asia of Events in Indo-
China,” Journal of Social Sciences 13 (January 1976): 19. 

5Herbert Mchlosky, “Political Participation,” International Encyclopedia of 
the Social Sciences 12 (May 1968): 252, 265. 

 
3.4  บทความในหนังสือ 
 

ข้อความสําคัญที่ควรระบุในการอ้างอิงหนังสือรวมบทความที่มีผู้แต่งหลายคนและมี
ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมหรือเป็นบรรณาธิการ ได้แก่ ผู้แต่ง ช่ือบทความ ช่ือหนังสือ สถานที่พิมพ์ 
สํานักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขหน้าโดยมีรูปแบบดังนี้ 

 
3.4.1  รูปแบบการเขียนอ้างอิงบทความในหนังสือ 
ช่ือผู้เขยีน,/“ช่ือบทความ,”/ในหรือ In/ชื่อหนังสือ,/รวบรวมโดย/ช่ือผู้รวบรวม,/ช่ือชุด (ถ้า

มี),/ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง),/จํานวนเล่ม (กรณีมีหลายเลม่จบ)/(สถานทีพ่ิมพ์:/
สํานักพิมพ์,/ปีพิมพ์),/เลขหนา้. 

 
3.4.2  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในหนังสือ 
โสภณ รัตนากร, “หมายเหตคุดีตามฎีกาที่ 2405/2516,” ใน แนวฎีกาวธิีพิจารณาความ

แพ่ง 2516-2527 พร้อมหมายเหตุทา้ยฎีกา ข้อวินิจฉัยและข้อสังเกต (กรุงเทพมหานคร: ฝ่าย
วิชาการ กลุ่มเนติธรรม, 2527), หน้า 21-22. 

กอบเกื้อ  สุวรรณทัต-เพียร, “สังคมตะวันตกและวิวัฒนาการภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2,” 
ใน อารยะธรรมตะวันตก, กอบเกื้อ  สุวรรณทัต-เพียร, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: คัมภีร,์ 
2519), หน้า 335. 
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สมชาย จักรพนัธ์ุ, “ผู้ป่วยจิตเวชกับความปลอดภัยของสังคม,” ใน หนังสือรวมบทความทาง
วิชาการในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพนัธ ์
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2536), หน้า 69-70. 

Carl Weinberg and Philip Reidford, “Humanistic Educational Psychology,” In 
Humanistic Foundations of Education, Carl Weinbergy, ed. (Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall, 1972), p. 105. 

Tanapot Ekyokaya, “Geographical Indications Protection Laws,” In Intellectual 
Property in Globalization, Nantana Intanon, ed. (Bangkok: Thai Bar Association, 
2004), p. 612. 

 
3.5  บทความในหนังสือพิมพ์ 
 

ลักษณะการเขียนเชิงอรรถอ้างอิงบทความในหนังสือพิมพ์คล้ายกับการเขียนเชิงอรรถอ้างอิง
บทความวารสาร ต่างกันตรงที่การอ้างบทความในหนังสือพิมพ์ไม่มีการระบุปีที่หรือเล่มที่ แต่ระบุวันที่
ของหนังสือพิมพ์ที่ใช้อ้างอิงเพิ่มเติมโดยมีรูปแบบดังนี้ 

 
3.5.1  รูปแบบการเขียนอ้างอิงบทความในหนังสือพิมพ์ 
ช่ือผู้เขยีน,/“ช่ือบทความ,”/ชื่อหนังสือพิมพ์/(วัน/เดือน/ปี):/เลขหน้า. 
 
3.5.2  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในหนังสือพิมพ์ 
เสกสรร กิตติทวีสิน, “หลังสู้ฟ้า-หน้าสู้ดิน,” มติชน (17 ตุลาคม 2555): 6. 
ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ  ปราโมช, “ข้าวไกลนา,” สยามรัฐ (12 มกราคม 2527): 3.  
“Behind that Nobel Prize,” Nation Review (12 December 1976): 6. 
Eric Savareid, “What’s Right with Sight and Sound Journalism,” Saturday 

Review (2 October 1975): 20. 
 Richard Leu, “Back in Form,” Bangkok Post (17 October 2012): 15. 
 
3.6  บทความในสารานุกรม 
 

การเขียนเชิงอรรถอ้างอิงบทความในสารานุกรม มีลักษณะคล้ายกับการเขียนเชิงอรรถอ้างอิง
บทความวารสาร โดยข้อความสําคัญที่ระบุได้แก่ ช่ือผู้เขียนบทความ ช่ือบทความ ช่ือสารานุกรม เล่มที่ 
สถานที่พิมพ์ สํานักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขหน้าโดยมีรูปแบบดังนี้ 
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3.6.1  รูปแบบการเขียนอ้างอิงสารานุกรม 
ช่ือผู้เขียนบทความ,/“ช่ือบทความ,”/ใน หรือ In/ชื่อสารานุกรม/เล่มที/่ช่ือผู้รวบรวม หรือ

บรรณาธิการ,/ช่ือชุด (ถ้ามี),/ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง), (สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์,/ปี
พิมพ์),/เลขหนา้. 
 
 3.6.2  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงสารานุกรม 
          โกวิท ต้ังตรงจิต, “ม้าเต็กเลา,” ใน สารานุกรมสามก๊ก เล่มที่1, (กรุงเทพมหานคร: ไทย
วัฒนาพานิช, 2552), หน้า 300. 
 เจริญ อินทรเกษตร, “ฐานันดร,” ใน สารานกุรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่มที่ 11 
ราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2515-2516), หน้า 6914-6916. 

Eileen M. Trauth, “Information Resource Management,” In Encyclopaedia of 
Library and Information Science Vol. 43 (New york: Mcgraw-Hill, 1988), pp. 93-112. 

Robert K. Lane and Daniel A. Livingstone, “Lakes and Lake Systems,” In  
Encyclopaedia Britannica (Macromeadia) Vol. 10 (New York: Taylor, 1974), p. 613. 
 Gowit Tangtongjit, “Red Hare Horse,” In Romance of the Three Kingdoms 
Encyclopedia Vol. 1 (Oxford: Oxford University Press, 1995), p. 156. 
 
3.7  วิทยานิพนธ์ 
 

การอ้างอิงวิทยานิพนธ์ ให้ระบุช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ช่ือวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญา ช่ือ
สาขาวิชา คณะ ช่ือมหาวิทยาลัย  ปีพิมพ์ เลขหน้าโดยมีรูปแบบดังนี้ 

 
3.7.1  รูปแบบการเขียนอ้างอิงวิทยานิพนธ์ 
ช่ือผู้เขียน,/ชื่อวิทยานิพนธ์/(ระดับปริญญา/ช่ือคณะ/ช่ือมหาวิทยาลัย,/ปีพิมพ์),/เลขหน้า. 

3.7.1.1  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 
ใช้หลักเดียวกับผู้แต่ง 
3.7.1.2  ช่ือวิทยานิพนธ์ 
ช่ือวิทยานิพนธ์ทําตัวหนา (Bold) โดยไม่ต้องขีดเส้นใต้ หลังชื่อวิทยานิพนธ์ตามด้วย

ระดับปริญญา  
3.7.1.3  ระดับปริญญา 
ใช้คําว่า วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ Master’s thesis สําหรับวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาโท และใช้คําว่า วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation สําหรับ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ตามด้วยช่ือสาขาวิชา ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัยโดยเขียนไว้ใน
วงเล็บ (  ) 

3.7.1.4  ช่ือสาขาวิชา ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย 
หลังข้อความน้ี ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) และตามด้วยปีพิมพ์ 
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3.7.1.5  ปีพิมพ์ 
ใช้ปีที่พิมพ์ตามที่ปรากฏบนหน้าปกของวิทยานิพนธ์หลังข้อความนี้ ปิดวงเล็บ ตาม

ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) 
3.7.1.6  เลขหน้า 
อ้างอิงเลขหน้าตามที่อ้างถึง 

 
 3.7.2  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงวิทยานิพนธ์ 

เกียรติพร  อําไพ, ปัญหาการออกและการบังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่องของประเทศ
ไทย: ศึกษากรณีน้ํามันเถ่ือน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2540), หน้า 99. 
 ธนัทเทพ เธียรประสิทธ์ิ, กฎหมายควบคุมการแสวงหาพยานหลักฐานด้วยวิธีพิเศษใน
คดีอาญาซึ่งกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548), หน้า 98-99. 
 Tanatthep Tianprasit, Geographical Indications: Protections and Problems 
in Thailand (Master’s thesis, Queen Mary, University of London, 2008), p. 9. 

Napaporn Kaewnimitchai, An Analysis of College Student Culture in Thai 
Higher Education Institutions (Doctoral dissertation, Graduate School, Chulalongkorn 
University, 1996), p. 209. 
 
3.8  บทวิจารณ์หนังสือในวารสาร 
 

3.8.1  รูปแบบการเขียนอ้างอิงบทวิจารณ์หนังสือในวารสาร 
ช่ือผู้เขียนบทวิจารณ์,/วิจารณ์เรื่อง/ชื่อหนังสือที่วิจารณ์,/โดย หรือ by/ช่ือผู้แต่งหนังสือที่ถูก

วิจารณ์,/ชื่อวารสาร/ปีที่หรือเล่มที่ (volume) ของวารสาร/(เดือน/ปีพิมพ์):/เลขหน้าของบทวิจารณ์ที่
ต้องการอ้างอิงโดยเฉพาะ. 
 
 3.8.2  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทวิจารณ์หนังสือในวารสาร 

 เกศิน ี หงสนันท์, วิจารณ์เรื่อง การวัดในการจัดงานบุคคล, โดย สวัสด์ิ สุคนธรังสี.  วารสาร
พัฒนาบริหารศาสตร์ 14 (กรกฎาคม 2517): 379-381. 
 ดวงทิพย์ บุญปลูก, วิจารณ์เรื่อง การฟ้องคดีโดยสมาคมต่อศาลปกครองและศาลยุติธรรม
ของฝรั่งเศส, โดย หลุยส์ โบเคร่, วารสารนิติพัฒน์ นิด้า 1 (มิถุนายน 2555): 145-146. 

Duangtip Boonprook, Review of La Defence des Interest Collectifs par les 
Associations Devant les Juridictions Administratives et Judiciaires, by Louis Bore, 
Nitipat NIDA Journal 1 (June 2012): 145-146. 

Time B. Millar, Review of Three and a Half Powers: The New Balance in 
Asia, by H. C. Hinton, Pacific Affairs 49 (Spring 1976): 114-115. 
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3.9  หนังสือพิมพ์ในโอกาสพิเศษ 
 
 หนังสือพิมพ์ในโอกาสพิเศษ อาทิ หนังสืองานศพ งานวันสถาปนา หรืองานพิมพ์อื่นๆ ที่ถือ
เป็นเอกสารอ้างอิงที่สําคัญในการเขียนงานทางวิชาการได้เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ในโอกาสพิเศษ มี
หลักการในการเขียนอ้างอิงดังนี ้
 
 3.9.1  รูปแบบการเขียนอ้างอิงหนังสือพิมพ์ในโอกาสพิเศษ 
 หนังสือพิมพ์โอกาสพิเศษ อาทิ หนังสืองานศพ งานวันสถาปนา ให้ลงรายการอ้างอิงเหมือน
หนังสือธรรมดา โดยเพิ่มรายละเอียดของหนังสือดังกล่าวไว้ในวงเล็บ ( ) ต่อท้ายช่ือหนังสือ 

 
3.9.2  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงหนังสือพิมพ์ในโอกาสพิเศษ 
ขจร  สุขพานิช, เม่ือเซอร์ยอนเบาริงเขา้มาเจริญทางพระราชไมตร ี(มหามกฎุราชวิทยาลัย 

พิมพ์ถวาย ม.จ. ชัชวลิต เกษมสันต์ ในมงคลสมัยมีพระชนม์ 5 รอบ 12 มิถุนายน 2497), (พระนคร: 
โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2497), หนา้ 18. 

ครูไทย, เมื่อคอมมิวนิสต์ครองเมือง, ใน อนสุรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระเจ้าวรวงศ์
เธอพระองค์เจา้วิภาวดีรังสิต (คณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ถวายพระเกียรติและสดุดีวีรกรรม), 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี 2520), หน้า 96-148. 

 
3.10  การสัมภาษณ์ 
 

การอ้างถึงการสัมภาษณ์ ให้ระบุ ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ ตําแหน่ง (ถ้ามี) วัน เดือน ปี ที่ทําการ
สัมภาษณ์ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้แต่ง โดยระบุช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ครั้งละ 1 คนถ้าใน
งานเขียนมีการสัมภาษณ์หลายคนในหน่วยงานเดียวกันพร้อมกัน ให้ระบุช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ทีละคนและ
ที่ละตําแหน่งของผู้ให้สัมภาษณ์เท่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สัมภาษณ์ (ถ้ามี) ซึ่งในการสัมภาษณ์มีรูปแบบ
ในการเขียนอ้างอิงดังนี้ 

 
3.10.1  รูปแบบการเขียนอ้างอิงการสัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์,/ตําแหน่ง(ถ้ามี),/สถานที่,/วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์, การสัมภาษณ์ หรือ 

Interview 
แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงการสัมภาษณ์ที่พิมพ์เผยแพร่ในเอกสารอื่นๆ ไม่ต้อง

ระบุวัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ แต่ให้ระบุวัน เดือน ปี ของเอกสารตีพิมพ์ที่ระบุการสัมภาษณ์นั้นโดยมี
รูปแบบการอ้างอิงการสัมภาษณ์ของผู้อื่นดังนี้ 

ช่ือผู้ที่สัมภาษณ์,/สัมภาษณ์ หรือ Interview with/ช่ือผู้ที่ถูกสัมภาษณ์,/ตําแหน่ง(ถ้ามี),/ช่ือ
เอกสารที่มีการเผยแพร่/(วัน/เดือน/ปี): หน้าเอกสารที่เผยแพร่การสัมภาษณ์. 
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 3.10.2  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงการสัมภาษณ์ 
 บรรเจิด สิงคะเนติ, คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1 กันยายน 2554, การสัมภาษณ์. 
 วิโรจน์ ช่ืนชม, ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย, ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย, 2 
มิถุนายน 2539, การสัมภาษณ์. 
 Wariya Lamlerd, Deputy Dean, School of Law, National Institute of 
Development Administration, 4 February 2011, Interview. 
 Vishidh Prachuabmoh, Director, Institute of Population Studies, Chulalongkorn 
University, 25 February 1977, Interview. 

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

 
3.11  รายงานการประชุมทางวิชาการ 
 

รายงานการประชุมทางวิชาการที่พิมพ์เผยแพร่ในลักษณะบทความหรือบทหนึ่งในหนังสือ
รวมบทความ ให้ลงรายละเอียดในลักษณะเดียวกับรายการอ้างอิงของบทความในหนังสือ โดยช่ือของ
การประชุมที่เป็นภาษาตะวันตก อาทิ ภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของแต่ละคําให้เขียนตัวใหญ่ทุกตัว 
ยกเว้นคําบุพบท (Preposition) คําสันธาน (Conjunction) และคํานําหนา้นาม (Article) ไม่ต้องพิมพ์
ด้วยอักษรตัวใหญ่ เว้นแต่คําดังกล่าวจะเป็นคําแรกของการประชุม 

 
3.11.1  รูปแบบการเขียนอ้างอิงรายงานการประชุมวิชาการ 
ช่ือผู้นําเสนอบทความ,/ช่ือบทความที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ,/ใน หรือ In/ชื่อการ

ประชุมทางวิชาการ,/วัน เดือน ปีที่จัดประชุม,/สถานที่จัดประชุม,/เลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง. 
ถ้ารายงานการประชุมพิมพ์สม่ําเสมอเป็นประจําทุกปี ให้เขียนรายการอ้างอิงในลักษณะ

เดียวกับรายการอ้างอิงของบทความในวารสาร 
ช่ือผู้เขียนบทความ,/ช่ือบทความ,/ชื่อรายงานการประชุม/ปีที่พิมพ์รายงาน/(เดือน ปี),/เลข

หน้าเอกสารที่อ้างอิง. 
  
 3.11.2  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงรายงานการประชุมวิชาการ 

 วิทย์ วิศทเวทย์, จริยธรรมในสังคมไทยในทัศนะของนักปรัชญา, ใน รายงานการสัมมนา
จริยธรรมในสงัคมไทยปัจจบุัน, วันที ่28-29 เมษายน 2522, ณ สถานบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 
จังหวัดปทุมธานี, หน้า 103-112.   

 Paitoon Sinlarat, Success and Failure of Faculty Development in Thai 
University, In Preparing Teachers for All the World’s Children: An Era of 
Transformation, Proceedings of International Conference, Bangkok, 1992, 
Somwang Pitiyanuwat et al., eds., (Bangkok: UNICEF, 1995), pp. 217-233. 
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 ตัวอย่างรายงานการประชุมพิมพ์สม่ําเสมอเป็นประจําทุกปี 
Floy J. Thumin; Richard A. Craddick and Alon G. Barclary, Meaning and 

Compatibility of a Proposed Corporate Name and Symbol, Proceedings of the 81st 
Annual Convention of the American Psychological Association 8 (1973), pp. 835-
836. 
 
3.12  เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ และเอกสารอื่นๆ 
 
 3.12.1  รูปแบบการเขียนอ้างอิงเอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ และเอกสารอื่นๆ 

วิธีการอ้าง ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการอ้างอิงหนังสือ ให้ใส่ในเครื่องหมาย () ท้ายสุด ในวงเล็บให้
พิมพ์คําว่า (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่) สําหรับเอกสารภาษาไทย หรือ (Unpublished Manuscript) 
สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ และตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (, comma) ต่อด้วยหน้าเอกสารที่
อ้างอิงและต่อด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (. Period) 
   

3.12.2  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงเอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่  
นิคม  จันทรวทิูร, การกระจายรายได้และแรงงาน, เอกสารในการสัมมนาเรื่อง สถานการณ์

เศรษฐกิจในรอบปี 2519 และแนวโน้มในอนาคตป ี2520 เสนอที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24 
กุมภาพันธ์ 2520. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 13. 

David I. Bandbidge, Computer Law (New York: New York University, n.d.) 
(Unpublished Manuscript), p. 13. 

 
 3.12.3  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นๆ  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518, ราชกิจจานเุบกษา 92 (16 
กุมภาพันธ์ 2518), หน้า 120. 

ทบวงมหาวิทยาลัย, รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้คอมพิวเตอร์ใน
ห้องสมุด, ครั้งที่ 5/2528, 27 มิถุนายน 2528. 

คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์, คําวินิจฉัยที ่20/2538 เรื่อง นายวิษณุ  หงส์พงศ์ กับพวก
ร้องทุกข์ให้เพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 6 กันยายน 2528. 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี มติคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0404/ว. 50 เรื่อง การลงโทษ
ข้าราชการที่กระทําความผิดวินิจฉัยกรณีทจุริตในการสอบ, 12 เมษายน 2511. 

คณะกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรม (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ), บันทึกการประชุม
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ..…., ครั้งที่ 5/2521, 2 สิงหาคม 2521. 

กรมสรรพากร, หนังสือที่ กค. 0802/10123, 22 สิงหาคม 2528 เรื่อง งบประมาณการ
จ่ายเงินแผ่นดิน ร.ศ. 111-112, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, หน้า 1, 3. 
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3.13  สื่อสารสนเทศอื่นๆ 
 

การเขียนรายการอ้างอิงสื่อไม่ตีพิมพ์ อาทิ โสตทัศนวัสดุประเภทสไลด์ เทปบันทึกเสียง ฟิลม์
สตริป ภาพยนตร์ รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ เทปบันทึกภาพ แฟ้มข้อมูล และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การเขียนรายการอ้างอิงสื่อประเภทโสตทัศนวัสดุต่างๆ ให้ระบุช่ือผู้จัดทําและวงเล็บ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ให้ระบุลักษณะของโสตทัศนวัสดุอาทิ สไลด์ ฟิลม์ เทปบันทึกภาพ เทป
บันทึกเสียง ฟิล์มสตริป ไว้ในวงเล็บ ( ) ท้ายช่ือเรื่อง ตามด้วยช่ือสถานที่ผลิต หน่วยงานที่เผยแพร่ (ถ้ามี) 
และปทีี่เผยแพร่โดยมีแบบการเขียนดังนี้ 

 
3.13.1  รูปแบบการเขียนอ้างอิงโสตทัศนวัสดุ 

  ช่ือผู้จัดทํา,/(หน้าที่รับผิดชอบ-ถ้ามี),/ชื่อเรื่อง/(ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ),/สถานที่ผลิต:/
หน่วยงานที่เผยแพร่,/ปีที่เผยแพร่. 
 
 3.13.2  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงโสตทัศนวัสดุ 

 Maas J. Bond (Producer) and Gluck D. Huston (Director), Deeper into 
Hypnosis (Film), Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1979. 

 Clark K. Bastal (Speaker), Problems of Freedom and Behavior Modification 
(Cassette Recording No. 7612), Washington D.C.: American Psychological Association, 
1976. 

 Mihalyi J. Louis, Landscape of Zambia (Slides), Santa Barbara, Calif.: Visual 
Education, 1975. 

 พจน์  สารสิน, ความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย (บทวิทยุออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย), 13 เมษายน 2520. 
 
3.14  เอกสารในระบบสารนิเทศสากล (Internet) 
 

ใช้สําหรับเอกสารทุกประเภท อาทิ หนังสือ วารสาร ข่าวหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่
หาได้จากระบบอินเทอร์เน็ต โดยการใช้การอ้างอิงเอกสารแต่ละประเภท แต่ให้เพิ่มวันที่เข้าถึงข้อมูล 
(Retrieved) (URL: Uniform Resource Locator) ซึ่งมีรายละเอียดของโปรโตคอล (Protocol) 
โดเมนเนม (Domain Name) โฟเดอร์ (Folder) ไฟล์เนม (Filename) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 

 
3.14.1  รูปแบบการเขียนอ้างอิงสารนิเทศสากล 
การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงตามรูปแบบของแต่ละประเภทของเอกสารและหน้าเอกสารที่

ต้องการอ้างอิง แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หน้าเว็บไซด์ที่สืบค้นข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีการลําดับ
หน้าของเอกสารเป็นหน้าๆ อย่างชัดเจน การอ้างอิงต้องใส่รายละเอียดว่าผู้เขียนต้องการอ้างอิง
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เอกสารในเว็บไซด์อยู่ในย่อหน้าที่เท่าไร โดยการพิมพ์ใช้คําว่า ย่อหน้าที่ (สําหรับเอกสารภาษาไทย) 
หรือ para. (สําหรับเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงตามรูปแบบของแต่ละประเภทของเอกสาร,/หน้าเอกสาร,/ค้น
วันที่/เดือน/ปี จาก/(สําหรับภาษาไทย) หรือ Retrieved/Month/Day,/Year/from (สําหรับ
ภาษาอังกฤษ)/Protocol.DomainName.Folder.Filename 

 
 3.14.2  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงสารนิเทศสากล 

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเก่ียวกับสทิธิเสรีภาพ และศักด์ิศรคีวามเป็นมนุษย์, พิมพ์
ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 288-291, ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2556 จาก 
http://www.NY.com.texttextnumber1 

David I. Brainbridge, Computer Law (New York: New York University Press, 
1996), p. 28, Retrieved May 16, 2013 from http://www.NY.com.texttextnumber1 
 United Nations, The United Nations Convention on the Law of the Sea: A 
Historical Perspective, para. 2, Retrieved May 16, 2013 from http://www.un.org/ 
depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm 

 
3.15  การอ้างคําพิพากษาของศาล คําสั่งของคณะกรรมการต่างๆ และกฎหมาย 
 

3.15.1  การอ้างอิงคําพิพากษา คําวินิจฉัย หรือคําสั่งศาลไทย 
การอ้างคําพิพากษาของศาลยุติธรรมนั้น ให้พิมพ์โดยใส่เลขที่ของคําพิพากษาศาล พร้อมทั้ง

ตัวย่อของผู้ที่จัดทํา 
 ตัวอย่างการอ้างคําพิพากษาของศาล 
 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4544/2531 (เนติ), หน้า 2680  
 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 879/2508 (ส่งเสริม), หน้า 1318  
 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5/2500 (มธ.), หน้า 1  
 (เนติ) หมายถึง คําพิพากษาศาลฎีกาที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา (ส่งเสริม) หมายถึง คํา
พิพากษาศาลฎีกาที่จัดพิมพ์โดยสํานักงานส่งเสริมงานตุลาการ (มธ.) หมายถึง คําพิพากษาศาลฎีกาที่
จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส่วนการอ้างอิงคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลปกครองนั้น ให้พิมพ์โดยใส่ว่าเป็นประเภทของคํา
พิพากษาศาลปกครอง หรือเป็นคําสั่งศาลศาลปกครอง ตามด้วยช้ันศาล และเลขที่ของคําสั่งศาล อาทิ 
 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ อ. 4/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 554/2551 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. 44/52 
นอกจากนั้นแล้ว ในการอ้างอิงคําวินิจฉัยศาลและคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญนั้น ให้พิมพ์โดยใส่ว่า

เป็นประเภทของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ หรือเป็นคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ตามด้วยเลขที่ของคําสั่ง
หรือคําวินิจฉัยศาล อาทิ 
 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15/2553 



 

 

35 

คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2556 
กรณีหากประสงค์จะอ้างอิงคําพิพากษาที่ไม่ได้ตีพิมพ์ที่สามารถแสดงได้ว่ามาจากตําราเล่มใด 

หากนํามาจากสําเนาคําพิพากษาโดยตรงให้ย่อไว้ในภาคผนวกของวิทยานิพนธ์เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป 
  

3.15.2  การอ้างอิงคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ 
ในการอ้างอิงคําพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้น ให้อ้างอิงโดยรูปแบบดังนี้ 
ช่ือคู่ความ/(ศาลที่ทําการตัดสิน,/ปีที่ทําการตัดสิน) 
Richardson v. Bridges (United States District Court, 2010) 
 
3.15.3  การเขียนอ้างอิงกฎหมาย 
ในการเขียนและอ้างอิงชื่อกฎหมาย ให้จัดพิมพ์โดยการอ้างมาตรา/แห่ง/ช่ือกฎหมาย โดยช่ือ

กฎหมายให้พิมพ์ตัวเต็ม อาทิ มาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 เป็นต้น ในการพิมพ์ห้ามพิมพ์โดยการใช้ตัวย่อ
โดยเด็ดขาด อาทิ ป.พ.พ. ป.อ. ป.วิ.พ. พรบ. หรือ ม. เป็นต้น 

นอกจากนั้นแล้ว ในการอ้างอิงถึงมาตราในกฎหมายซึ่งอยู่ในวรรคต่างๆ ให้ทําการอ้างอิงโดย
ใช้การพิมพ์ด้วยตัวอักษรเท่านั้น อาทิ วรรคหนึ่ง วรรคสอง เป็นต้นเทา่นั้น โดยการอ้างอิงห้ามทําการ
อ้างอิงวรรคในกฎหมายด้วยตัวเลขโดยเด็ดขาด อาทิ วรรค 1 วรรค 2 เป็นต้น 
 แต่อย่างไรก็ตาม ในการเขียนการอ้างอิงชื่อรัฐธรรมนูญ ให้เขียนโดยใช้รูปแบบดังนี้ มาตรา/
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.ตามฉบับที่มีการอ้างอิง) อาทิ มาตรา 29 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) 

 
3.16  การอ้างเอกสารที่ปรากฏอยู่ในเอกสารอื่น 
 

การอ้างเอกสารที่ปรากฏในเอกสารอื่นที่ผู้เขียนไม่ได้อ่านเอกสารที่ถูกอ้างโดยผู้ประพันธ์
เอกสารนั้นๆ โดยตรง การอ้างให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 
3.16.1  รูปแบบการเขียนอ้างอิงเอกสารที่ปรากฏอยู่ในเอกสารอื่น 

  ให้อ้างเอกสารที่ถูกอ้างถึงก่อน (เอกสารปฐมภูมิ) และเป็นเอกสารที่ผู้เขียนไม่ได้อ่านเอกสาร
นั้นๆ โดยตรง หลังจากนั้น ในกรณีที่เป็นเอกสารภาษาไทยให้ใช้คําว่า อ้างถึงใน ในกรณีที่เป็นเอกสาร
ภาษาอังกฤษใช้คําว่า quoted in และให้ทําการอ้างเอกสารที่ผู้เขียนได้อ่านเอกสารนั้นๆ โดยตรง 
(เอกสารทุติยภูมิ) และให้พิมพ์การอ้างอิงตามรูปแบบเอกสารแต่ละประเภท 
 

3.16.2  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงเอกสารที่ปรากฏอยู่ในเอกสารอื่น 
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม  

หอวชริญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ และหอสมุดสําหรับพระนคร (พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร, 
2459), หน้า 110 อ้างถึงใน แม้นมาส ชวลิต, ประวัติหอสมุดแห่งชาต ิ(พระนคร: กรมศิลปากร, 
2509), หน้า 38. 
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Michel Foucault, The Archeology of Knowledge, trans. A.M. Sheridan Smith 
(London: Tavistock Publication, 1972), p. 68 quoted in Duncan Matthews, Globalizing 
Intellectual Property Rights (New York: Routledge, 2002), p. 67. 
 
3.17  การเขียนเชิงอรรถเมื่อมีการอ้างเอกสารเดิมซ้ํา 
 

การเขียนเชิงอรรถเมื่อต้องการอ้างเอกสารเดิมซ้ํานั้น การเขียนเชิงอรรถของเอกสารที่อ้างถึง
เป็นครั้งแรกต้องพิมพ์รายการอย่างสมบูรณ์ แต่ถ้ามีการอ้างเอกสารเรื่องนั้นซ้ําอีก ให้ใช้วิธีเขียนดังนี้ 

 
3.17.1  กรณีที่ไม่มีเอกสารอื่นมาคั่น 
กรณีที่ไม่มีเอกสารอื่นมาคั่นการอ้างอิงให้พิมพ์คําว่า Ibid สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษและ 

เรื่องเดียวกัน สําหรับเอกสารภาษาไทย โดยใช้ตัวเอียงซึ่งคําว่า ibid หรือ เรื่องเดียวกัน จะใช้ในกรณี
ไม่มีเชิงอรรถอื่นมาคั่น แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าการอ้างเอกสารเรื่องเดียวกันนั้นมาจากหน้าของเอกสารที่
ต่างหน้ากันให้ทําการระบุเลขหน้าของเอกสารนั้นด้วย 

ตัวอย่างการเขียนเชิงอรรถกรณีไม่มีเอกสารอื่นมาคั่น 
14นพนิธิ สุริยะ, สนธิสัญญาในรัฐธรรมนูญ, ใน รวมบทความทางวิชาการในโอกาสครบ 65 ปี 

รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2553), หน้า 13. 
15เรื่องเดียวกัน, หน้า 40. 
 
3.17.2  กรณีที่เชิงอรรถมีการอ้างอิงหลายรายการในเชิงอรรถเดียวกัน 
ในกรณีที่เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงในเชิงอรรถดังกล่าวมีการอ้างอิงหลายรายการในเชิงอรรถ

เดียวกัน และผู้เขียนต้องการอ้างอิงเฉพาะเชิงอรรถรายการใดรายการหนึ่งซ้ําเท่านั้น ในการอ้างอิงให้
พิมพ์ช่ือผู้แต่งเฉพาะเอกสารที่ต้องการอ้างอิงและตามด้วยคําว่า เรื่องเดียวกัน หรือIbid  

 
3.17.3  กรณีที่มีเอกสารอื่นมาคั่น 
กรณีที่มีเอกสารอื่นมาคั่นการอ้างอิงให้พิมพ์คําว่า op. cit. สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษและ

เรื่องเดิม สําหรับเอกสารภาษาไทย โดยใช้ตัวเอียง จะใช้ในกรณีมีการอ้างอิงเอกสารมาก่อนแล้ว แต่มี
การอ้างอิงเอกสารอื่นมาคั่น  

ตัวอย่างการเขียนเชิงอรรถเมื่อมีการอ้างเอกสารเดิมซ้ํา 
14Gorgea P. Fletcher, Rethinking Criminal Law (Boston: Little Brown and Co., 

1978), p. 590. 
15Ibid., p. 363.; G. Williams, Textbook of Criminal Law (London: Stevens & 

Sons, 1983), p. 378.; เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ, คําอธบิายกฎหมายอาญา ภาค 1, พมิพ์ครั้งที่ 4 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538), หน้า 45. 

16Gorgea P. Fletcher, Ibid., p. 590. 
17Ibid., p. 600. 
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18G. Williams, op. cit., p. 378. 
19Gorgea P. Fletcher, op. cit., p. 600. 
20เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ, เรื่องเดิม, หน้า 45. 
21เรื่องเดียวกัน, หน้า 62.; บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน (กรุงเทพมหานคร: นิติ

ธรรม, 2536), หน้า 18. 
22บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 102. 
23เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ, เรื่องเดิม, หน้า 115.; see also G. Williams, op. cit., p. 400. 
24ศิระ โกสิยารักษ์, ทรัพยากรประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่พบจมอยู่ในเขตไหล่ทวีปและ

เขตเศรษฐกิจจาเพาะตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982, วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538, หน้า 58. 

25จาตุรนต์ ถิระวัฒน์, อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย ปัญหากฎหมายในทางปฏบิติัใน
ส่วนที่เก่ียวกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมระหว่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), หน้า 244. 

26ศิระ โกสิยารักษ์, เรื่องเดิม, หน้า 60. 
27เรื่องเดียวกัน, หน้า 245. 
28จตุรนต์ ถิระวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 60. 
 
3.17.4  กรณีที่มีการอ้างอิงเอกสารที่มีผู้แต่งคนเดียวกันแต่มีการอ้างอิงเอกสารของผู้แต่ง

ดังกล่าวตั้งแต่สองรายการขึ้นไป 
กรณีที่มีการอ้างเอกสารที่มีผู้แต่งคนเดียวกัน แต่จําเป็นต้องอ้างอิงเอกสารของผู้แต่งดังกล่าว

ต้ังแต่สองรายการข้ึนไป และเป็นกรณีที่มีการลงรายการอ้างอิงโดยมีเอกสารอื่นมาคั่น ให้พิมพ์ช่ือของ
ผู้แต่งด้วยตัวปกติ ตามด้วยช่ือเอกสารโดยเป็นการเขียนด้วยการย่อชื่อเอกสารตามความเหมาะสมใน
เนื้อหาด้วยตัวหนา และตามด้วยหน้าของเอกสารที่อ้างอิงโดยใช้ตัวปกติ โดยมีรูปแบบดังนี้ 

ช่ือผู้แต่ง,/ช่ือเอกสาร,/หน้า/-. 
ตัวอย่างการเขียนเชิงอรรถเมื่อมีการอ้างอิงเอกสารของผู้แต่งซ้ําต้ังแต่สองรายการขึ้นไป 
21บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2536), 

หน้า 18. 
22บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, กฎหมายปกครอง (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2546),

หน้า 102. 
23เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 4 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2538), หน้า 45. 
24บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน, หน้า 52. 
25Department of Transport, Maritime and Coastguard Agency, Wreck Law, 

para. 2, Retrieved May 25, 2014, from http://www.dft.gov.uk/mca/mcga07-/mcga-
dops_row_law.htm 
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26Caroline M. Zander, The Antiquities Act: Regulating Salvage of Historic 
Shipwrecks (New York: New York Press, 2014), pp. 56-58. 

27Department of Transport, Maritime and Coastguard Agency, Protected 
Wrecks in the UK, p.12, Retrieved May 25, 2014, from http://www.dft.gov.uk/ 
mca/mcga07-home/emergencyresponse/mcga-receiverofwreck/mcga-
protectedwrecks.htm 

28Caroline M. Zander, UK Coastal Zone Law Notes 16 Conservation: 
Dangerous Wrecks, Retrieved May 25, 2014, from http://www.coastlaw.uct. 
ac.za/iczm/ notes/note16.htm 

29Department of Transport, Maritime and Coastguard Agency, Protected 
Wrecks in the UK, p. 16. 

30Caroline M. Zander, UK Coastal Zone Law Notes 16, pp. 28-42. 
 

3.18  การใช้คําย่อ 
 
 คําย่อที่เป็นที่ยอมรับในการเขียนรายการอ้างอิง มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

คําย่อ คําเต็ม ความหมาย หมายเหตุ 
comp. compiler ผู้รวบรวม พหุพจน์ใช้ comps. 
ed. editor, บรรณาธิการ พหุพจน์ใช้ eds. 
 edited by ผู้จัดพิมพ์, จัดพิมพ์โดย 
nl. Ed.   enlarged edition ฉบับพิมพ์ใหม่ มีการเพิ่มเติม 
rev. ed.  revised edition ฉบับพิมพ์ใหม่ มีการแก้ไข 
2nd ed. second edition พิมพ์ครั้งที่ 2 
3rd ed. third edition พิมพ์ครั้งที่ 3 
et al.  etalii และคนอื่นๆ (and others) 
ibid ibidem เรื่องเดียวกัน (In the same place) 
n.d. no date ไม่ปรากฏปีพิมพ์  ภาษาไทยใช้ ม.ป.ป. 
n.p. no place ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ภาษาไทยใช้ ม.ป.ท. 
no. number ฉบับที่ 
p. page หน้า (หลายหน้า)  พหุพจน์ใช้ pp. 
r.p.m. revolution รอบต่อนาที หมายถึงความเร็วของ 
 per minute  แผ่นเสียงที่หมุนไป 
tr. translator ผู้แปล พหุพจน์ใช้ trs. 
 translated by แปลโดย 
vol. volume เล่มที่ (อาทิ vol. 4) 
vols. volumes จํานวนเล่ม (อาทิ 4 vols.) 
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3.19  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
  
 การเขียนรายการอ้างอิงมีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ ช่วยแบ่งข้อความดังนี้ 

 
3.19.1  เครื่องหมายมหัพภาค (. period) ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

1)  เมื่อเขียนย่อชื่อกลางของผู้แต่งชาวต่างประเทศ อาทิ Goldon A. Hodgkiss 
2)  ไว้ท้ายคําที่ย่อ อาทิ ed. 
3)  เมื่อจบแต่ละข้อความ (อาทิ ผู้แต่ง ปีพิมพ์ ช่ือเรื่อง ฯลฯ) ในรายการอ้างอิงนั้น 

อาทิ Hodgkiss, Goldon A. Understanding Maps. Dawson, UK: Folkestone, 1981. 
 
3.19.2  เครื่องหมายจุลภาค (, comma) ใชใ้นกรณีต่อไปนี้ 

1)  ใช้คั่นระหว่างชื่อสกุลและชื่อตัวของผู้แต่งชาวต่างประเทศ หรือคั่นระหว่างชื่อ
และบรรดาศักด์ิของผู้แต่งชาวไทย อาทิ Renolds, F. Folkon. หรือ ธรรมศักด์ิมนตรี, เจ้าพระยา 

2)  ใช้คั่นระหว่างชื่อผู้แต่งคนไทยเมื่อมีผู้แต่งมากกว่า 1 คน อาทิ สุธรรม พงศ์
สําราญ, วิรัช ณ สงขลา และพึงใจ พึ่งพานิช 

3)  ใช้คั่นระหว่างสํานักพิมพ์และปีพิมพ์ อาทิ สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2539. หรือ Wiley, 1965. 

 
3.19.3  เครื่องหมายอัฒภาค (; semi-colon) 
เครื่องหมายอัฒภาค (; semi-colon) ใช้แบ่งการอ้างอิงเอกสารหลายเรื่อง  

1)  ใช้คั่นระหว่างชื่อผู้แต่งเมื่อมีผู้แต่งมากกว่า 1 คน อาทิ Hanson, Nomal H.; 
Borlaug, Eegle N. and Anderson, Goldon R.หรือ สุธรรม พงศ์สําราญ, วิรัช ณ สงขลา และพงึใจ 
พึ่งพานิช 

2)  เมื่อปรากฏว่าผู้เขียนต้องการอ้างอิงเอกสารหลายเรื่องภายในเชิงอรรถเดียวกัน 
อาทิ 15Ibid., p. 363.; G. Williams, Textbook of Criminal Law (London, Stevens & Sons, 
1983), p. 378.; เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538), หน้า  45. หรือใช้เครื่องหมาย
อัฒภาค (; semi-colon) เมื่อในข้อความส่วนนั้นได้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) แล้ว อาทิ เมื่อเขียนชื่อผู้
แต่งชาวต่างประเทศเป็นภาษาไทยหลายๆ คน อาทิ แน้ช, จอร์ช; วอลดอร์ฟม, แดน และ ไรซ์, โร
เบิร์ต อี, มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง, แปลโดย อัปสร ทรัยอัน และคนอื่นๆ (กรุงเทพมหานคร: แพร่
วิทยา, 2518), หน้า 19. 

 
3.19.4  เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (: colons) 
ใช้คั่นระหว่างสถานที่พิมพ์ (ช่ือเมือง ช่ือรัฐ) และชื่อสํานักพิมพ์ อาทิ New York: Wiley St. 

Louis, 
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3.20  การเว้นระยะในการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอน มีดังนี้ 
 
 หลังเครื่องหมายมหัพภาค (. Period) เว้น 2 ระยะ เว้นแต่ เครื่องหมายมหัพภาค (. Period) 
หลังสัญลักษณ์ที่ใช้บอกเลขหน้า กล่าวคือ p. หรือ pp. ให้เว้น 1 ระยะเท่านั้น 
 หลังเครื่องหมายจุลภาค (, comma) เว้น 1 ระยะ 
 หลังเครื่องหมายอัฒภาค (; semi-colons) เว้น 1 ระยะ 
 หลังเครื่องหมายมหัพภาคคู่ (: colons) เว้น 1 ระยะ 
 
3.21  การเรียงลําดับรายการอ้างอิงในบรรณานุกรม 

 
การเรียงบรรณานุกรมเป็นการอ้างอิงเอกสารและแหล่งต่างๆ ที่ใช้ในการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ 

ให้เรียงเอกสารภาษาไทยให้จบก่อนแล้วตามด้วยภาษาต่างประเทศ โดยไม่ต้องแยกเป็นประเภท
เอกสารต่างๆ ออกเป็นหมวด  ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ  บทความ  วิทยานิพนธ์  รายงานการประชุมทาง
วิชาการ จุลสาร เอกสารอัดสําเนา และเอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่อื่น ๆ การสัมภาษณ์ กฎหมาย 
เอกสารที่อ้างถึงเอกสารอื่น เอกสารพิเศษ สื่อไม่ตีพิมพ์ โสตทัศนวัสดุเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศใน
ระบบเครือข่ายสากล (Internet) โดยเรียงตามลําดับตัวอักษรแรกที่ปรากฏตามพจนานุกรมฉบับราช
บัณฑิตสถานปัจจุบัน หรือ Dictionary ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ไม่ว่ารายการนั้นจะขึ้นต้นด้วยช่ือผู้
แต่ง ช่ือบทความ หรือชื่อหนังสือ 

การเรียงชื่อผู้แต่งตามลําดับอักษร มีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.21.1  หลักการเรียงลําดับของการเขียนบรรณานุกรม 
ในการพิมพ์บรรณานุกรมให้พิมพ์โดยยึดหลักเรียงตามตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ถ้าช่ือสกุลของผู้แต่งเหมือนกัน ให้เรียงตามตัวอักษรชื่อต้นและชื่อกลาง อาทิ 
เกรียงไกร คุณากร 
แม้นมาศ ชวลิต 
Eliot, Godon E. 
Eliot, lone L. 
ในการเรียงนามผู้แต่งภาษาอังกฤษให้ลําดับจากนามสกุล ช่ือต้น ช่ือกลางตามที่ปรากฏใน

เอกสารอ้างอิงและให้เรียงทีละตัวอักษรของคํานั้นๆ อาทิ  
Brown, John R. 
Browning, Alone R. 
ในกรณีที่เอกสารมีผู้แต่งเป็นสถาบัน สมาคม หน่วยงาน ให้เรียงตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อ

สถาบันที่สะกดเต็ม การระบุช่ือสถาบันให้ระบุช่ือหน่วยงานใหญ่ (ระดบักรม) ก่อนหน่วยงานย่อย อาทิ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
National Institute of Development Administration, Faculty of Law 
Ministry Foreign Affair, Law and Treaty Department     
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3.21.2  คํานําหน้า 
คํานําหน้าช่ือ อาทิ M’Mc หรือ Mac ให้เรียงตามรูปที่ปรากฏ โดยไม่สนใจเครื่องหมาย ’ 

อาทิ 
Mac Arthur 
Mc Allister  
M’Carthy 
 
3.21.3  ชื่อสกุลผู้แต่งที่มี article หรือ preposition  
ในกรณีที่ช่ือสกุลผู้แต่งที่มี article หรือ preposition อาทิ de, la, du, von ฯลฯ ให้เรียง

ตามกฎของภาษานั้น ถ้ารู้แน่ว่าคํานาํหน้าของคํานั้นๆ เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ (อาทิ De Vries) ให้ถือว่า
คํานําหน้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของชื่อสกุล และให้เรียงตามลําดับอักษร อาทิ 

De Base 
De Vries 
 
3.21.4  งานหลายงานที่มีชื่อผู้แต่งคนแรกเหมือนกัน 
ในการพิมพ์บรรณานุกรมที่งานหลายงานมีช่ือผู้แต่งคนแรกเหมือนกัน ให้ใช้หลักการจัดเรียง

บรรณานุกรม ดังนี้ 
3.21.4.1  กรณีที่เอกสารมีผู้แต่งคนเดียวและเอกสารที่มีผู้แต่งหลายคน 
ให้จัดพิมพ์โดยการเรียงรายการบรรณานุกรมท่ีมีผู้แต่งคนเดียวมาก่อนรายการอื่นๆ 

ที่มีผู้แต่งหลายคน อาทิ 
Kaufman, John R. 
Kaufman, John R. and Cochran, Donal F. 
3.21.4.2  กรณีเอกสารที่มีผู้แต่งหลายคนแต่เอกสารนั้นมีผู้แต่งคนแรกซ้ํากัน 
ให้จัดพิมพ์โดยการเรียงรายการบรรณานุกรมท่ีมีผู้แต่งคนแรกที่เหมือนกันมาก่อน 

และไล่เรียงผู้แต่งคนต่อไปตามลําดับอักษร กรณีที่มผีู้แต่ง 2 คนจะได้รับการจัดเรียงก่อนบรรณานุกรม
ที่มีผู้แต่งมากกว่า 2 คน เพราะจัดเรียงตามลําดับอักษรคําว่า and อาทิ 

Kaufman, John R. and Wong, Dallas F. 
Kaufman, John R.; Jones, K. and Cochran, Donal F. 
3.21.4.3  กรณีที่เอกสารมีช่ือผู้แต่งเหมือนกันหมด 
ให้จัดพิมพ์โดยการเรียงรายการบรรณานุกรมตามลําดับตัวอักษรตัวแรกของชื่อ

เรื่อง อาทิ 
Kaufman, John R. Control…. 
Kaufman, John R. Roles of… 

 



 

 

 
บทที่ 4 

 

การเขียนบรรณานุกรม 
 

การอ้างอิงเอกสารและแหล่งต่างๆ ในวิทยานิพนธ์ เป็นการอ้างอิงถึงงานที่สนับสนุนเกี่ยวข้อง
กับวิทยานิพนธ์ ดังนั้น เมื่อเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เสร็จ เอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ใช้อ้างอิงให้
นํามาเรียงตามลําดับอักษร โดยถือหลักการจัดเรียงตามลําดับตัวอักษรของพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานฉบับปัจจุบัน หรือ Dictionary ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป หรือนํามาเรียงตามลําดับตัว
เลขที่อ้างอิงรายการอ้างอิงในเนื้อหา มีประโยชน์ในการให้ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับผู้สนใจได้ติดตาม
เอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่อ้างอิงในวิทยานิพนธ์นั้นได้ถูกต้อง เป็นการขยายฐานความรู้ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

ดังนั้น รายการอ้างอิงจะต้องมีในรายการบรรณานุกรมทั้งหมด และตรงกับการอ้างที่ปรากฏ
ในเล่ม ข้อมูลในรายการอ้างอิงต้องถูกต้องและสมบูรณ์ วิธีจะให้แน่ใจว่าข้อมูลในรายการอ้างอิง
ถูกต้องและสมบูรณ์คือ ให้ตรวจสอบรายการอ้างอิงแต่ละรายการ กับการอ้างที่ปรากฏในเล่มและ
เอกสารต้นฉบับ ซึ่งรายการบรรณานุกรมอาจจะมีมากกว่ารายการอ้างอิงในเล่ม 

การเขียนบรรณานุกรมมีแบบและหลักเกณฑ์แตกต่างกันตามประเภทของเอกสาร อาทิ 
หนังสือ บทความในหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สารานุกรม วิทยานิพนธ์ จุลสาร เอกสารอัดสําเนา 
การสัมภาษณ์ ฯลฯ สําหรับรายละเอียดการเขียนรายการอ้างอิงมีดังนี้ 

 
4.1  หนังสือ 
  
 ข้อมูลที่จําเป็นต้องมี ได้แก่ ช่ือผู้เขียนหนังสือ ช่ือหนังสือ สํานักพิมพ์ สถานที่พิมพ์ ปีพิมพ์ 
ข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนของรายการอ้างอิงนั้นได้แก่ ครั้งที่พิมพ์ ช่ือชุดหนังสือ และ
ลําดับที่ จํานวนเล่ม จํานวนหน้าทั้งหมด 
 

4.1.1  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม 
ช่ือผู้เขียน.//ชื่อหนังสือ.//เล่มที่หรือจํานวนเล่ม (ถ้ามี).//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี พิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง) หรือ 

ช่ือชุดหนังสือและลําดับที่ (ถ้ามี).//สถานที่พิมพ์:/สาํนักพิมพ์,/ปีพิมพ์. 
4.1.1.1  ผู้เขียนหรือบรรณาธิการ 

1)  กรณีผู้เขียนเป็นชาวต่างประเทศ  
ให้ลงชื่อสกุลก่อนตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) หลังจากนั้นพิมพ์ตามด้วย

ช่ือต้นและชื่อกลาง (ถ้ามี) ของผู้เขียน อาทิ 
Fontana, Donale, Jr. 
Reynolds, Fall Elle. 
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2)  กรณีผู้แต่งเป็นชาวไทย  
ในว่าจะเขียนเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศให้ลงชื่อก่อน

แล้วตามด้วยช่ือสกุล  
ในกรณีที่ผู้แต่งชาวไทยมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ ให้พิมพ์ช่ือ ตามด้วย

เครื่องหมายจุลภาค (,) และตามด้วยฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ อาทิ 
ธรรมศักด์ิมนตรี, เจ้าพระยา 
วิจิตรวาทการ, หลวง 
3)  กรณีที่มีผู้เขยีน 2 คน หรือมากกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 6 คน  
ลงช่ือผู้เขียนทุกคน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) (สําหรับเอกสารภาษาไทย) 

และเครื่องหมายอัฒภาค (;) (สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ) คั่นระหว่างช่ือผู้เขียนแต่ละคน และ
ใส่คําว่า และ (สําหรับเอกสารภาษาไทย) หรือคําว่า and (สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ) โดย
พิมพ์ไว้ก่อนชื่อผู้เขียนคนสุดท้าย โดยไม่มีเครื่องหมายใด ๆ นําหน้า 

ตัวอย่างกรณีที่มีผู้เขียน 2 คน หรือมากกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 6 คน 
สุทัศนีย์ บุคลดง, วิมล พาณิชยการ, อรุณี จนัทรสนิท, จรยิา เล็กประยูร 

และวีณา เมฆวิชัย 
Hanson, Huton; Borlaug, NullElick and Anderson, Richard 

Gobeng 
แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีผู้เขียนมากกว่า 6 คนขึ้นไป ให้ใช้คําว่า และคน

อื่นๆ (สําหรับเอกสารภาษาไทย) และให้ใช้ et al. หรือ and others (สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ) 
โดยไม่มีเครื่องหมายใด ๆ นําหน้า 

ตัวอย่างกรณีที่มีผู้เขียนมากกว่า 6 คน 
วิญญู อังคณารักษ์ และคนอื่นๆ 
Stevenson, Henell Worick et al. 
Wilson, Kalson and others. 
4)  กรณีผู้แต่งเป็นสถาบัน  
ในการเขียนอ้างอิงที่มีผู้แต่งเป็นสถาบัน ผู้เขียนควรคํานึงถึงแนวทาง

ดังต่อไปนี้ด้วยคือ ต้องพยายามให้ผู้อ่านไม่สับสนระหว่างสถาบันที่อ้างถึงนั้นกับสถาบันอื่นๆ ทั้งนี้ถ้า
เป็นหน่วยงานรัฐบาล อย่างน้อยต้องอ้างถึงระดับกรมหรือเทียบเท่า และหากชื่อสถาบันระดับกรมมี
ช่ือซ้ํากันหลายกระทรวงขอให้เขียนอ้างอิงหน่วยงานระดับสูงมาก่อนด้วย และเขียนตามด้วย
หน่วยงานระดับย่อยลงมา โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น อาทิ  

กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์ 
5)  กรณีที่ไม่มีผู้แต่ง  
ในกรณีหนังสือไม่มีผู้แต่งให้ผู้เขียนพิมพ์ช่ือเรื่องในตําแหน่งของผู้แต่งแทน

ได้ทันที 
6)  กรณีเป็นหนังสือที่มีบรรณาธิการ และผู้เขียนได้อ้างถึงหนังสือทั้งเล่ม  
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ให้เขียนชื่อบรรณาธิการแทนผู้แต่ง และใส่คําว่า บรรณาธิการ สําหรับ
เอกสารภาษาไทย และคําว่า ed. หรือ eds. แล้วแต่กรณีสําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ โดยใส่
เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น อาทิ Forbes, S. Momun, ed. ปิดท้ายช่ือผู้แต่งหรือบรรณาธิการด้วย
เครื่องหมายมหัพภาค (.) ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และจารุมา อัชกุล, บรรณาธิการ. 

4.1.1.2  ช่ือหนังสือ 
ช่ือหนังสือที่เป็นภาษาต่างประเทศให้พิมพ์ตัวใหญ่ทุกอักษรแรกของชื่อเรื่อง และชื่อ

เรื่องรอง (ถ้ามี)  ซึ่งมักพิมพ์ตามหลังเครื่องหมายมหัพภาคคู่ ( : ) และชื่อเฉพาะ โดยใช้ตัวอักษรแบบ
หนาโดยไม่ต้องขีดเส้นใต้ และต้องลงข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการสืบค้น อาทิ ครั้งที่พิมพ์ หรือ ed. 
สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์ เล่มที่ หรือ Vol. สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ ตามหลังชื่อ
เรื่องโดยปิดท้ายด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.)  

ในกรณีที่ช่ือหนังสือที่อ้างอิงมีหลายเล่มหรือพิมพ์หลายครั้งหรือเป็นชุด หรือมีลําดับ
ที่ ให้ผู้เขียนลงข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการสืบค้นโดยระบุไว้หลังช่ือเรื่องตามลําดับ โดยแต่ละรายการคั่น
ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) 

4.1.1.3  สถานที่พิมพ์และสํานักพิมพ์ 
สถานที่พิมพ์และสํานักพิมพ์ให้ระบุต่อจากช่ือเรื่อง หรือครั้งที่พิมพ์ โดยหลังสถานที่

พิมพ์ให้พิมพ์โดยใช้เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) หลังสํานักพิมพ์ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยปี
พิมพ์และหลังปีพิมพ์ ให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) 

ในการพิมพ์สถานที่พิมพ์นั้นให้ระบุช่ือจังหวัดหรือชื่อเมือง แต่ในกรณีที่ช่ือเมือง
ดังกล่าวไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย หรืออาจทําให้สับสนกับเมืองอื่นๆ ได้ให้ระบุช่ือประเทศที่สํานักพิมพ์
นั้นต้ังอยู่ ถ้าในเอกสาร สํานักพิมพ์ต้ังอยู่ในเมืองมากกว่า 1 เมือง ให้เลือกเมืองแรก  

ในกรณีที่ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์หรือสํานักพิมพ์ในเอกสารที่อ้างอิง ให้ระบุสถานที่
พิมพ์  สํานักพิมพ์ด้วยคํา ว่า  ม .ป .พ . สําหรับเอกสารภาษาไทย  หรือ n.p. สําหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และต่อด้วยปีพิมพ์ 

สําหรับการพิมพ์สํานักพิมพ์ให้พิมพ์เฉพาะชื่อสํานักพิมพ์ ส่วนคําที่ระบุสถานะของ
สํานักพิมพ์ อาทิ สํานักพิมพ์ ห.จ.ก. บริษัท, Publishers, Co., Co. Ltd. หรือ Inc. ไม่ต้องพิมพ์ลงไป
ในบรรณานุกรม 

แต่อย่างไรก็ตาม สํานักพิมพ์ที่เป็นของสมาคม มหาวิทยาลัย ให้ระบุช่ือเต็ม อาทิ 
สํานกัพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, University of Tokyo 
Press เป็นต้น 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ และสํานักพิมพ์ในเอกสารที่อ้างอิง ให้ระบุแทนด้วย
คําว่า ม.ป.ท. สําหรับเอกสารภาษาไทย หรือ n.p. สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ตามด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) และต่อด้วยปีพิมพ์ 

4.1.1.4  ปีพิมพ์ 
ปีพิมพ์ หมายถึงปีที่ผลิตงานนั้น แต่อย่างไรก็ตามงานที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์

เผยแพร่ ให้ใช้คําว่า (กําลังจัดพิมพ์) หรือ (In press) แล้วแต่ภาษาของงานนั้นๆ 
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ถ้าไม่ปรากฏปีพิมพ์ให้ระบุ ม.ป.ป. สําหรับเอกสารภาษาไทย หรือ n.d. สําหรับ
เอกสารภาษาต่างประเทศ และพิมพ์ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) 

  
4.1.2  ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม 

ขจร  สุขพานิช.  ฐานันดรไพร่.  กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร, 2519. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะรัฐศาสตร์, ภาควิชาการปกครอง.  รายงานการสัมมนาเรื่องปญัหา
ของรัฐวิสาหกิจไทย.  กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. 

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และสุชาติ  สวัสดิศร,ี บรรณาธิการ.  ประวัติศาสตรแ์ละนักประวตัิศาสตร์ไทย.
กรุงเทพมหานคร: ประพันธ์สาส์น, 2519. 

ประพัฒน์ ตรีณพรงค์.  พระประวัติและงานสมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  
นครหลวงกรุงเทพธนบุรี: ม.ป.ท., 2516. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  รวมบทความวชิาการด้าน
เศรษฐกิจและสังคม.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2519. 

สุธรรม พงศ์สําราญ, วิรัช ณ สงขลา และพึงใจ พึ่งพานิช.  หลักการประกนัวินาศภัย.  ม.ป.ท: ไทย
วัฒนาพานิช, ม.ป.ป. 

College Bound Seniors.  Princeton, NJ: College Board Publications, 1979. 
Elliott, Hill.  Public Personnel Administration: A Value Perspective.  Reston, VA: 

n.p., 1985. 
Fontana, Donale, Jr.  Classroom Control: Understanding and Building Classroom 

Behavior.  London: The British Psychological Society, n.d. 
Foucault, M.  The Archaeology of Knowledge.  Translated by A. M. Sheridan Smith.  

n.p.: Tavistoch Publications, 1972. 
Fukutake, Toshio and Morioka, Kisida, eds.  Sociology and Social Development in 

Asia: Proceedings of the Symposium.  Tokyo: University of Tokyo Press, 
1974. 

 
4.2  หนังสือที่มีผู้แปล 
 

หนังสือแปล มีแบบและหลักเกณฑ์ในการเขียนบรรณานุกรมดังนี้ 
 
4.2.1  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมหนังสือที่มีผู้แปล 

ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่องของหนังสือแปล.//แปลจาก ช่ือเรื่องในภาษาเดิม/โดย/ช่ือผู้แปล.//สถานที่พิมพ์:/
สํานักพิมพ์,/ปีพิมพ์.  
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4.2.2  ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมหนังสือที่มีผู้แปล 
แน็ช, จอร์ช; วอลดอร์ฟม, แดน และไรซ,์ โรเบิร์ต อี.  มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง แปลจาก The 

University and the City โดย อัปสร ทรยัอัน และคนอืน่ๆ.  กรุงเทพมหานคร: แพร่
พิทยา, 2518. 

Foucault, Michel.  The Archeology of Knowledge.  Translated by A. M. Sheridan 
Smith.  London: Tavistoch Publications, 1972. 

 
4.3  บทความในวารสาร 
 
 บทความในวารสาร มีรูปแบบในการเขียนบรรณานุกรมดังนี้ 
 
 4.3.1  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความในวารสาร 
ผู้เขียนบทความ.//ช่ือบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่หรือเล่มที่/(เดือน/ปี):/เลขหน้าเริ่มต้น-หน้าสิ้นสุด

ของบทความในวารสาร. 
การลงรายการบทความในวารสารมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.3.1.1  ช่ือผู้เขียนบทความและชื่อวารสาร 
ช่ือผู้เขียนบทความและชื่อบทความให้หลักเกณฑ์เดียวกับช่ือผู้แต่งหนังสือ 
4.3.1.2  ช่ือวารสาร 
ใช้ตามที่ปรากฏในหน้าปกในของวารสาร ให้เขียนชื่อเต็มของวารสารโดยใช้ตัวอักษร

ใหญ่ตัวแรกทุกคํา ใช้ตัวอักษรแบบหนา ไม่ต้องขีดเส้นใต้ และหลังชื่อวารสารมีเครื่องหมายมหัพภาค 
(.) 

4.3.1.3  ปีที่ หรือเล่มที่ (Volume) 
วารสารที่มีทั้งปีที่หรือเล่มที่ (Volume) และฉบับที่ (Number) ให้ระบุใหค้รบถ้วน

แต่อย่างไรก็ตาม วารสารที่ไม่มีปีที่หรือเล่มที่ มีแต่ฉบับที่ ให้ใช้ฉบับที่ หรือ No. อาทิ ฉบับที่ 2 หรือ 
No. 2 

4.3.1.4  เดือน ปี 
การพิมพ์เดือนปีให้ใช้ตามท่ีปรากฏในวารสาร ช่ือเดือนให้สะกดเต็ม ตามด้วยปี โดย

ใส่ในวงเล็บ หลังเดือนปี ให้ใช้เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:)  
ในกรณีที่เอกสารนั้นไม่มีปีที่ หรือเล่มที่ (Volume) และฉบับที่ (Number) แต่มี

เดือนปีพิมพ์ ให้ใช้ช่ือเดือนตามหลังปีพิมพ์ 
4.3.1.5  เลขหน้า 
ระบุเลขหน้าที่บทความนั้นปรากฏ ว่าเริ่มจากหน้าใดถึงหน้าใด ให้พิมพ์ตามหลัง

เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (: colons) โดยไม่ต้องพิมพ์คําว่าหน้า 
ถ้าบทความพิมพ์ต่อในหน้าอ่ืนของวารสารฉบับเดียวกัน ระบุเลขหน้าที่ปรากฏ

ทั้งหมดโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น หลังเลขหน้า ให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) 
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4.3.2  ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมบทความในวารสาร 
จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ และทวี สวนมาลี.  ความสามารถในด้านการเงินของเทศบาล: กรณีของ

เทศบาลนครกรุงเทพก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นกรุงเทพมหานคร.  วารสารพัฒนบริหาร
ศาสตร.์  16 (เมษายน 2519): 253-284. 

ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ.  ข้อสงัเกตเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย.  วารสาร
มนุษยศาสตร.์  2 (2518): 35-48. 

พีรสิทธ์ิ  คํานวณศิลป์ และโคกิล, โดนอนด์ โอ.  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของครอบครัวและ
จํานวนบุตรในประเทศไทย.  วารสารพัฒนบริหารศาสตร.์  16 (กรกฎาคม 2519): 
299-323. 

Alexander, Colden.  A City is Not a Tree.  Architectural Forum.  122 (April 1968): 58-
91. 

Stevenson, Howest W. et al.  Longittudinal Study of Individual Differences in Cognitive 
Development and Scholastic Achievement.  Journal of Educational 
Psychology.  68 (August 1976): 377-400. 

 
4.4  บทความในหนังสือ 
 
 บทความในหนังสือในที่นี้หมายถึง ข้อเขียนบทหนึ่งในหนังสือเล่มเดียวกัน โดยหนังสือเล่มนั้น
มีผู้เขียนหลายคน มีแบบและหลักเกณฑ์ในการบันทึกบรรณานุกรมดังนี้ 
 
 4.4.1  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความในหนังสือ 
ผู้เขียนบทความ.//ช่ือบทความ.//ใน/ชื่อเรื่อง.//ช่ือบรรณาธิการ (ถ้ามี).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์,/

ปีพิมพ์.//หน้าเริ่มต้น-หน้าสิ้นสุดของบทความในหนังสือ. 
การลงรายการต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ ส่วนการระบุช่ือบรรณาธิการกับ

เลขหน้านั้น ให้ทําดังนี้ 
การระบุช่ือบรรณาธิการ ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้เขียนชื่อสกุล ช่ือต้น ช่ือกลาง (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ถ้ามีบรรณาธิการต้ังแต่ 2 คน ให้ใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นแต่ละชื่อและใช้คําว่า และ 
(and) ก่อนชื่อสุดท้าย โดยระบุคําว่า บรรณาธิการ หรือ ed. หรือ eds. ไว้หลังชื่อเพื่อให้รู้ว่าบุคคลนั้น
เป็นบรรณาธิการ และพิมพ์ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) 

สําหรับช่ือหนังสือให้ใช้ตัวอักษรแบบหนา โดยไม่ต้องขีดเส้นใต้ที่ช่ือหนังสือ ส่วนเลขหน้า 
หมายถึงเลขหน้าที่ปรากฏในเล่ม ให้ระบุคําว่า หน้า สําหรับเอกสารภาษาไทย หรือ Pp. สําหรับ
เอกสารภาษาอังกฤษกรณีที่มีหลายหน้า หรือ p. สําหรับกรณีที่มเีพียงหน้าเดียว และตามด้วยเลขหน้า 
อาทิ หน้า 467-468. หรือ Pp. 467-468. หรือ p. 230 หลังเลขหน้าใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) 
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4.4.2  ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมบทความในหนังสือ 
ชัยพร วิชชาวุธ.  การสอนในระดับอุดมศึกษา.  ใน การสอนและการวัดผลการศึกษา.  พระนคร: 

ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518.  หน้า 1-30. 
สุมิตร คุณานุกร.  การวางแผนการสอน.  ใน คู่มืออาจารย์ด้านการเรียนการสอน.  ไพฑูรย์ สินลา

รัตน์, บรรณาธิการ.  กรุงเทพมหานคร: หน่วยพัฒนาคณาจารย์ ฝ่ายวิชาการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520.  หน้า 58-69. 

Brown, Roll and Dyer, Alton F.  Cell Division in Higher Plants. In Plant Physiology: An 
Advanced Treatise.  F. C. Steward, ed.  New York: Academic Press, 1972.  
Pp. 49-90. 

 
4.5  บทความในหนังสือพิมพ์ 
 

รายการอ้างอิงของบทความในหนังสือพิมพ์คล้ายกับของบทความในวารสาร ต่างกันตรงที่ไม่
มีการระบุปีที่หรือเล่มที่  แต่ระบุวันที่ของหนังสือพิมพ์เพิ่มเติมโดยมีรูปแบบดังนี้ 

 
4.5.1  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความในหนังสือพิมพ์ 

ช่ือผู้เขียนบทความ (ถ้ามี).//ช่ือบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์/(วัน/เดือน/ปี):/เลขหน้า. 
ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ ให้ลําดับด้วย ชื่อหนังสือพิมพ์. ช่ือบทความ. (วัน 

เดือน ปี): เลขหน้า. ได้โดยไม่ต้องใส่ช่ือของผู้เขียนบทความ 
นอกจากนั้นแล้ว ในการพิมพ์ลําดับของวัน เดือน ปี ให้ลงวัน เดือน ปี ตามลําดับทั้ง

หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศและหนังสือพิมพ์ภาษาไทย 
ส่วนการระบุเลขหน้าของหนังสือพิมพ์ที่บทความนั้นตีพิมพ์ว่าเริ่มจากหน้าใดถึงหน้าใดให้

พิมพ์ตามหลังเครื่องหมายมหัพภาคคู่ (: colons) โดยไม่ต้องพิมพ์คําว่าหน้า 
 

 4.5.2  ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมบทความในหนังสือพิมพ์ 
คึกฤทธ์ิ  ปราโมช, ม.ร.ว.  ข้าวไกลนา.  สยามรัฐ (12 มกราคม 2519): 3.  
Nation Review.  Behind that Noble Prize.  (12 December 1976): 6. 
Savareia, E.  What’s Right with Sight and Sound Jurnalism.  Saturday Review (2 

October 1976): 18-21. 
 
4.6  บทความในสารานุกรม 
 

การเขียนบรรณานุกรมบทความในสารานุกรมคล้ายกับการเขียนบรรณานุกรมบทความใน
วารสารซึ่งมีหลักการในการเขียนดังนี้ 

 
 



 

 

 

49 

4.6.1  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความในสารานุกรม 
ผู้เขียนบทความ.//ช่ือบทความ.//ใน ชื่อสารานุกรม.//เล่มที่.//ช่ือบรรณาธิการหรือช่ือผู้รวบรวม.//

ครั้งที่พิมพ์.//เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์,/ปีพิมพ์.//หน้า เลขหน้าเริ่มต้น-หน้าสิ้นสุดของ
บทความในสารานุกรม. 

 
 4.6.2  ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมบทความในสารานุกรม 

เจริญ  อินทรเกษตร.  ฐานันดร.  ใน สารานุกรมไทยฉบบัราชบัณฑิตยสถาน.  เล่มที่ 11.  
ราชบัณฑิตยสถาน.  กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2515-2516.  หน้า 6912-
6930. 

Kaplan, L.  Library Cooperation in the United States.  Encyclopedia of Library and 
Information Science.  Vol. 15.  New york: American Library Association, 
1975.  Pp. 241-264. 

 
4.7  วิทยานิพนธ์ 
 
 การอ้างอิงวิทยานิพนธ์ ให้ระบุช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ช่ือวิทยานิพนธ์ ระดับวิทยานิพนธ์ ช่ือ
สาขาหรือภาควิชา คณะ ช่ือมหาวิทยาลัย ปีพิมพ์ 
 
 4.7.1  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ 
ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับวิทยานิพนธ์/ช่ือสาขาวิชาหรือภาควิชา/คณะ/ช่ือ

มหาวิทยาลัย,/ปีพิมพ์. 
4.7.1.1  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 
ใช้หลักเดียวกับผู้เขียนหนังสือ 
4.7.1.2  ช่ือวิทยานิพนธ์ 
ช่ือวิทยานิพนธ์ใช้ตัวอักษรแบบหนา โดยไม่ต้องขีดเส้นใต้ช่ือวิทยานิพนธ์ และ

ตามหลังช่ือวิทยานิพนธ์ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) 
4.7.1.3  ระดับปรญิญา 
ใช้คําว่า วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (Master’s thesis) สําหรับวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาโท และใช้คําว่า วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (Doctoral dissertation) สําหรับวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก ตามด้วยสาขาวิชาหรือภาควิชา คณะ และช่ือมหาวิทยาลัย หลังข้อความนี้ให้พิมพ์
เครื่องหมายมหัพภาค (.)  

4.7.1.4  ปีพิมพ์  
ใช้ตามที่ปรากฏในหน้าปกในของวิทยานิพนธ์ หลังปีพิมพ์ ใส่เครื่องหมายมหัพภาค 

(.) 
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 4.7.2  ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ 
เกียรติพร อําไพ.  ปัญหาการออกและการบังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย: ศึกษา

กรณีน้ํามนัเถ่ือน.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2540. 

ธนัทเทพ เธียรประสิทธ์ิ.  กฎหมายควบคุมการแสวงหาพยานหลักฐานด้วยวิธีพเิศษในคดีอาญาซึ่ง
กระทบต่อสทิธิเสรีภาพของบุคคล.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  

Buppha Devahuti.  Use of Computer in Serials Control in Thai Libraries.  Master’s 
thesis, Department of Library Science, Graduate School, Chulalongkorn 
University, 1975. 

Napaporn Kaewnimitchai.  An Analysis of College Student Culture in Thai Higher 
Education Institutions.  Doctoral dissertation, Graduate School, 
Chulalongkorn University, 1996. 

Tanatthep Tianprasit.  Geographical Indications: Protections and Problems in 
Thailand.  Master’s thesis, Queen Mary, University of London, 2008. 

 
4.8  บทวิจารณ์หนังสือในวารสาร 
 
 บทวิจารณ์หนังสือในวารสารมีรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมดังนี้ 

 
 4.8.1  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทวิจารณ์หนังสือในวารสาร 
ผู้เขียนบทวิจารณ์.//วิจารณ์เรื่อง/ชื่อหนังสือที่วิจารณ์.//โดย/ช่ือผู้แต่งหนังสือที่ถูกวิจารณ์.//ชื่อ

วารสาร.//ปีที่/(เดือน/ปี):/เลขหน้าเริ่มต้น-หน้าสิ้นสุดของบทวิจารณ์หนังสือในวารสาร. 
 

 4.8.2  ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมบทวิจารณ์หนังสือในวารสาร 
เกศินี หงสนันท์.  วิจารณ์เรื่อง การวัดในการจัดงานบุคคล.  โดย สวัสด์ิ สุคนธรังส.ี  วารสารพฒันา

บริหารศาสตร.์  14 (กรกฎาคม 2517): 379-388. 
ดวงทิพย์ บุญปลูก.  วิจารณเ์รื่อง การฟ้องคดีโดยสมาคมต่อศาลปกครองและศาลยุตธิรรมของ

ฝรั่งเศส.  โดย หลุยส ์โบเคร่.  วารสารนิติพัฒน์ นิด้า.  1 (มิถุนายน 2555): 145-165. 
Duangtip Boonprook.  Review of La Defence des Interest Collectifs par les 

Associations Devant les Juridictions Administratives et Judiciaires.  By 
Louis Bore.  Nitipat NIDA Journal. 1 (June 2012): 145-165. 

Millar, Time B.  Review of Three and a Half Powers: The New Balance in Asia.  By 
H. C. Hinton.  Pacific Affairs.  49 (Spring 1976): 114-135. 
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4.9  หนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษ 
 
หนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษ อาทิ หนังสืองานศพ งานวันสถาปนา หรืออื่นๆ ที่ถือเป็น

เอกสารอ้างอิงที่สําคัญ 
 
4.9.1  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมหนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษ 
การเขียนบรรณานุกรมหนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษให้เขียนบรรณานุกรมเหมือนหนังสือ

ธรรมดา โดยเพิ่มรายละเอียดของหนังสือดังกล่าวไว้ในวงเล็บ ( ) ท้ายรายการ  
 
4.9.2  ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมหนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษ 

ขจร สขุพานิช.  เมื่อเซอร์ยอนเบาริงเขา้มาเจริญทางพระราชไมตร.ี  พระนคร: โรงพิมพ์มหามกุฎ
ราชวิทยาลัย, 2497.  (มหามกุฎราชวิทยาลัย พิมพ์ถวาย ม.จ. ชัชวลิต เกษมสันต์ ใน
มงคลสมัยมีพระชนม์ 5 รอบ 12 มิถุนายน 2497). 

ครูไทย.  เมื่อคอมมิวนิสต์ครองเมือง.  ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต. หน้า 96-148.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร,ี 2520. (คณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ถวายพระเกียรติและสดุดีวีรกรรม). 

 
4.10  การสัมภาษณ์ 
 

 การสัมภาษณ์มีรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมดังนี้ 
 
4.10.1  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมการสัมภาษณ์ 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์.//ตําแหน่ง (ถ้ามี).//วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์.  การสัมภาษณ์ 
แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงการสัมภาษณ์ที่พิมพ์เผยแพร่ในเอกสารอื่นๆ ให้ระบุ

ช่ือผู้สัมภาษณ์ก่อน แต่ไม่ต้องระบุวัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ แต่ให้ระบุวัน เดือน ปี ของเอกสารตีพิมพ์
ที่ระบุการสัมภาษณ์นั้นโดยมีรูปแบบการอ้างอิงการสัมภาษณ์ของผู้อื่นดังนี้ 
ช่ือผู้ที่สัมภาษณ์.//สัมภาษณ์ หรือ Interview with/ช่ีอผู้ที่ถูกสัมภาษณ์.//ตําแหน่ง (ถ้ามี).//ชื่อ

เอกสารที่มีการเผยแพร่/(วัน/เดือน/ปี): หน้าเอกสารที่เผยแพร่การสัมภาษณ์. 
 

 4.10.2  ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมการสัมภาษณ์ 
แม้นมาส ชวลิต.  ผู้อํานวยการกองหอสมุดแห่งชาติ.  7 ธันวาคม 2519.  การสัมภาษณ์. 
Newman, Poll.  Interview with William Epstein, editor of Japan: Human Perception 

and Performance.  APA Monitor (January 1982): 7, 39. 
Visidh Prachuabmoh.  Director of Institute of Population Studies, Chulalonglorn 

University.  25 February 1977.  Interview. 
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4.11  รายงานการประชุมทางวิชาการ 
 

รายงานการประชุมทางวิชาการที่พิมพ์เผยแพร่ในลักษณะบทความหรือบทหนึ่งในหนังสือ
รวมบทความ ให้ลงรายละเอียดในลักษณะเดียวกับรายการอ้างอิงของบทความในหนังสือ โดยช่ือของ
การประชุมที่เป็นภาษาตะวันตก อาทิ ภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของแต่ละคําให้เขียนตัวใหญ่ทุกตัว 
ยกเว้นคําบุพบท (preposition) คําสันธาน (conjunction) และคาํนําหน้านาม (article) ไม่ต้องพิมพ์
ด้วยอักษรตัวใหญ่ เว้นแต่คําดังกล่าวจะเป็นคําแรกของการประชุม 

 
4.11.1  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมรายงานการประชุมวิชาการ 

ช่ือผู้นําเสนอบทความ.//ช่ือบทความที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ.// ใน หรือ In/ชื่อการประชุมทาง
วิชาการ.//วัน เดือน ปีที่จัดประชุม/สถานที่จัดประชุม.// ช่ือบรรณาธิการหรือผู้
รวบรวม.//หน้าเริ่มต้น-หน้าสิ้นสุดของเอกสารที่อ้างอิง. 

ถ้ารายงานการประชุมพิมพ์สม่ําเสมอเป็นประจําทุกปี ให้เขียนรายการอ้างอิงในลักษณะ
เดียวกับรายการอ้างอิงของบทความในวารสาร 
ช่ือผู้เขียนบทความ.//ช่ือบทความ.//ชื่อรายงานการประชุม/ปีที่พิมพ์รายงาน/(เดือน ปี).//หน้า

เริ่มต้น-หน้าสิ้นสุดของเอกสารที่อ้างอิง. 
 

 4.11.2  ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมรายงานการประชุมวิชาการ 
วิทย์ วิศทเวทย์.  จริยธรรมในสังคมไทยในทัศนะของนักปรัชญา.  ใน รายงานการสัมมนาจริยธรรม

ในสงัคมไทยปจัจุบัน.  28-29 เมษายน 2522 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย จังหวัด
ปทุมธานี.  หนา้ 103-112.   

Paitoon Sinlarat.  Success and Failure of Faculty Development in Thai University.  In 
Preparing Teachers for All the World’s Children: An Era of 
Transformation, Proceedings of International Conference, Bangkok 
1992.  Somwang Pitiyanuwat et al., eds.  Bangkok: UNICEF, 1995.  Pp. 217-
233. 

Thumin, F. J.; Craddick, R. A. and Barclary, A. G.  Meaning and Compatibility of a 
Proposed Corporate Name and Symbol.  Proceedings of the 81st Annual 
Convention of the American Psychological Association.  8 (1973): 835-
836. 
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4.12  เอกสารไม่ตพีิมพ์เผยแพรแ่ละเอกสารอื่นๆ 
 

4.12.1  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมเอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่และและเอกสารอื่นๆ 
การเขียนบรรณานุกรมใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ และให้วงเล็บคําว่า (เอกสารไม่ตีพิมพ์

เผยแพร่) หรือ (Unpublished Manuscript) แล้วแต่ภาษาของสิ่งที่อ้างอิงว่าเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศ โดยพิมพ์ไว้ท้ายสุดของบรรณานุกรม 
 
 4.12.2  ตัวอย่างเอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอื่นๆ 
วรรณี เมืองเจริญ.  การใหข้อ้ติชมทางการศึกษา สาํหรับผู้สอนในระดบัอุดมศึกษา.  

กรุงเทพมหานคร: หน่วยพัฒนาคณาจารย์ ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2520.  (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.  ESCAP Trade Promotion 
Centre: What It Is, What It Does 1976-1977.  Bangkok: ESCAP, 1976.  
(Unpublished Manuscript). 

 
 4.12.3  ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมเอกสารอื่นๆ  
กรมสรรพากร.  หนังสือที่ กค. 0802/10123.  22 สิงหาคม 2528 เรื่องงบประมาณการจ่ายเงิน

แผ่นดิน ร.ศ. 111-112.  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  เลขที่ 3, 10, 11. 
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์.  คําวินิจฉัยที่ 20/2538 เรื่อง นายวิษณุ  หงส์พงศ์ กับพวกร้อง

ทุกข์ให้เพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข.  6 กันยายน 2528. 
คณะกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรม (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ).  บันทึกการประชุมพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ..…., ครั้งที่ 5/2521.  2 สงิหาคม 2521. 
ทบวงมหาวิทยาลัย.  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้คอมพิวเตอร์ใน

ห้องสมุด.  ครั้งที่ 5/2528.  27 มิถุนายน 2528. 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2518.  ราชกิจจานุเบกษา.  92 (16 กุมภาพันธ์ 

2518).  
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  มติคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0404/ว. 50 เรื่อง การลงโทษข้าราชการที่

กระทําความผิดวินิจฉัยกรณีทุจริตในการสอบ.  12 เมษายน 2511. 
Suthilak Ambhanwong.  Present Scene in Library Education in Thailand 

Universities.  Paper Presented at the 1st Conference on Asian 
Cooperation, Taipei, Taiwan.  19-22 August 1974. 

 
4.13  สื่อสารสนเทศอื่นๆ 
 

การเขียนบรรณานุกรมสื่อไม่ตีพิมพ์ เช่น โสตทัศนวัสดุประเภทสไลด์ เทปบันทึกเสียง ฟิลม์
สตริป ภาพยนตร์ รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ เทปบันทึกภาพ แฟ้มข้อมูลและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีรูปแบบการเขียนดังนี้ 
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4.13.1  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ 
การเขียนรายการบรรณานุกรมสื่อประเภทโสตทัศนวัสดุต่างๆ ให้ระบุช่ือผู้จัดทําและวงเล็บ

หน้าที่ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ให้ระบุลักษณะของโสตทัศนวัสดุเช่น สไลด์ ฟิล์ม เทปบันทึกภาพ เทป
บันทึกเสียง ฟิล์มสตริป ไว้ในวงเล็บ  ( ) ท้ายช่ือเรื่อง ตามด้วยช่ือสถานที่ผลิต หน่วยงานที่เผยแพร่ 
(ถ้ามี) และปีที่เผยแพร่ 
ช่ือผู้จัดทํา/(หน้าที่รับผิดชอบ-ถ้ามี).//ชื่อเรื่อง/(ลักษณะของโสตทัสนวัสดุ).//สถานที่ผลิต:/หน่วยงาน

ที่เผยแพร่,/ปีที่เผยแพร่. 
 
 4.13.2  ตัวอย่างการเขียนบรรณานกุรมโสตทัศนวัสดุ 
พจน์ สารสิน.  ความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย (บทวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย).  13 เมษายน 2520. 
Clark, Bastal K. (Speaker).  Problems of Freedom and Behavior Modification 

(Cassette Recording No. 7612).  Washington D.C.: American Psychological 
Association, 1976. 

Louis, Mihalyi J.  Landscape of Zambia (Slides).  Santa Barbara, Calif.: Visual 
Education, 1975. 

Maas, Jame Bond (Producer) and Gluck, Donal Huston (Director).  Deeper into 
Hypnosis (Film).  Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1979. 

 
4.14  เอกสารในระบบสารนิเทศสากล (Internet)  

 
การเขียนบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิงข้อมูล เอกสารที่ค้นได้จากระบบอินเทอร์เน็ต ผู้เขียน

สามารถอ้างอิงได้โดยการระบุ URL (รายละเอียดของโปรโตรคอล (Protocol) โดเมนเนม (Domain 
Name) โฟรเดอร์ (Folder) ไฟล์เนม (Filename) และวันที่เข้าถึงข้อมูล (Retrieved)) ดังนี้ 

 
4.14.1  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมสารนิเทศสากล 
การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงตามรูปแบบของแต่ละประเภทของเอกสาร.//ค้นวันที่/เดือน/ปี 

จาก/(สาํหรับภาษาไทย) หรือ Retrieved/Month/Day,/Year/from/ (สําหรับภาษาอังกฤษ)/URL 
Protocol.DomainName.Folder.Filename 

 
 4.14.2  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงสารนิเทศสากล 
บรรเจิด สิงคะเนติ.  หลักพืน้ฐานเกี่ยวกับสทิธิเสรีภาพ และศักด์ิศรคีวามเป็นมนุษย์.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  

กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555.  ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2556 จาก 
http://www.NY.com. texttextnumber1 

Brainbridge, David I.  Computer Law.  New York: New York University Press, 1996.    
Retrieved May 16, 2013 from http://www.NY.com.texttextnumber1 
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United Nations.  The United Nations Convention on the Law of the Sea: A 
Historical Perspective.  Retrieved May 16, 2013 from http://www.un.org/ 
depts/los/ convention_agreements/convention_historical_perspective. 
htm 

 
4.15  การอ้างอิงคําพิพากษาของศาล 
 

 คําพิพากษาของศาลต่างๆ ที่ใช้ในงานเขียนวิทยานิพนธ์ให้อ้างอิงเฉพาะรายการอ้างอิงแต่ไม่
ต้องเขียนในบรรณานุกรม 
 
 4.16  การเขียนบรรณานุกรมที่เป็นการอ้างถึงเอกสารที่ปรากฏอยู่ในเอกสารอื่น 
 

การเขียนบรรณานุกรมที่เป็นการอ้างถึงเอกสารที่ปรากฏอยู่ในเอกสารอื่นคือ การเขียน
บรรณานุกรมที่อ้างถึงเอกสารซึ่งมีผู้กล่าวไว้ในเอกสารอื่นโดยที่ผู้เขียนวิทยานิพนธ์มิได้เคยอ่านหนังสือ 
(หนังสือต้นฉบับที่มีการอ้างถึง) เล่มนั้นแต่อย่างใด 
 

4.16.1  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่เป็นการอ้างถึงเอกสารที่ปรากฏอยู่ในเอกสารอื่น 
การอ้างอิงต้องขึ้นต้นด้วยช่ือผู้แต่ง และชื่อเรื่องเอกสาร และรายละเอียดที่ปรากฏตาม

เอกสารนั้นๆ (เอกสารปฐมภูมิ) เป็นอันดับแรกก่อน หลังจากนั้นใช้คําว่า “อ้างถึงใน”หรือ “quoted in”   
 
 4.16.2  ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมที่เป็นการอ้างถึงเอกสารที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร

อื่น 
 อนุมานราชธน, พระยา.  แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ.  พระนคร: สํานักพิมพ์คลังวิทยา. 2479 อ้างถึง

ใน สายจิตต์  เหมินทร.์  การเสียรัฐไทรบุรี กลันตัน ตรงักานู และปะลีส ของไทย
ให้แก่อังกฤษในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยูห่ัว.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2507. 

 French, Loyd. S.  Is It Really Friendly?  PITT.  (February 1985) อ้างถึงใน ศรอีร เจนประภา
พงศ์.  ทัศนคตขิองบรรณารกัษ์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยที่มีต่อเทคโนโลยีสารนิเทศ.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. 

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

 



ภาคผนวก 
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ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 

ชื่อผู้เขียน นายยุทธพงศ์  ภูวเศรษฐาวร 
ชื่อปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2556 
 
 

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบทบาทและโครงสร้างของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการตรวจสอบก่อนการจ่ายเงิน หรือการตรวจสอบเชิงป้องกัน (Preventive 
Audit) ว่าควรมีสถานะ อํานาจ และหน้าที่อย่างไรจึงจะสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิง
นโยบายและควบคุมการใช้อํานาจทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาการตรวจสอบเชิงป้องกันที่เหมาะสมและมาตรการบังคับภายหลังการตรวจสอบของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

วิธีการศึกษาแบง่เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นการศึกษาระบบการตรวจสอบและการควบคุม
เงินแผ่นดินของประเทศไทย และหลักการพื้นฐานหรือที่มาที่จะต้องมีการตรวจสอบและควบคุม
ดังกล่าว ส่วนที่สอง เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระบบการตรวจสอบเชิงป้องกันขององค์กรตรวจสอบ
ภายนอกในประเทศต่างๆ ที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความสําคัญ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในระบบของต่างประเทศ
นั้นมีการตรวจสอบเชิงป้องกันหรือไม่ และมีการตรวจสอบอย่างไร พบว่า 1) หลักการการตรวจสอบ
เชิงป้องกัน หรือการตรวจสอบก่อนการใช้จ่ายเงิน ในกฎหมายของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขาด
ความชัดเจน โดยกฎหมายได้ให้อํานาจไว้เพียงสองกรณี คือ กรณีแรก อํานาจคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินออกมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายแก่หน่วยรับตรวจปฏิบัติ ในกรณีที่เห็นว่าอาจ
เกิดความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินโดยหน่วยรับตรวจ ตามมาตรา 15(3)(ข) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นมาตรการวางแนวปฏิบัติให้หน่วย
รับตรวจต้องปฏิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายแก่เงินหรือทรพัย์สินของแผ่นดินที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นการวางกฎเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งก็ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าหากหน่วยรับ
ตรวจปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้วจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด และกรณีที่สอง 
อํานาจของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งาน 
โครงการ ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดทํางบประมาณ ตามมาตรา 39 (2) (ง) ของกฎหมายฉบับดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งเป็นอํานาจที่ระบุไว้เพียงกว้างๆ ไว้เพียงให้ศึกษาและเสนอความเห็นต่อรัฐสภาเท่านั้น แต่
จะควบคุมให้ฝ่ายบริหารจะต้องปฏิบัติตามน้ัน กฎหมายไม่ได้ให้อํานาจไว้อย่างแจ้งชัด 2) ขอบเขต
อํานาจในการตรวจสอบก่อนการใช้จ่ายเงินขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินยังมีข้อจํากัดตามวงจร
งบประมาณ เนื่องจากการตรวจสอบก่อนการใช้จ่ายเงิน ได้ดําเนินการในทุกๆ ขั้นตอนของวงจร
งบประมาณ การท่ีองค์กรตรวจเงินแผ่นดินอย่างสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเข้าไปตรวจสอบ
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หรือศึกษาในแต่ละวงจรของงบประมาณก็ไม่มีกฎหมายให้อํานาจไว้อย่างชัดแจ้ง เพราะแต่ขั้นตอนก็มี
หน่วยงานต่างๆทําหน้าที่รับผิดชอบแล้ว 3) การขาดอํานาจบังคับ (Sanction) และการรายงาน 
(Report) ของการตรวจสอบเชิงป้องกันไม่มีความชัดเจน โดยการแจ้งผลการตรวจสอบตามกฎหมาย 
ไม่มีข้อกําหนดในเชิงการแจ้งผลเพื่อป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น และไม่มีมาตรการบังคับ
หน่วยรับตรวจให้ยับย้ังหรือทบทวนการดําเนินไว้ก่อนเมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบหรือผลการศึกษา
จากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

แนวทางการดําเนินการใช้มาตรการการตรวจสอบเชิงป้องกันให้มีและการบังคับผลการ
ตรวจสอบหรือศึกษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น คือ 1) ควรระบุในกฎหมายให้ชัดแจ้งว่าสามารถ
ตรวจสอบข้อสมมติทางงบประมาณในการวางแผนทางด้านการคลังได้เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ 
และนอกจากนั้นควรกําหนดว่าการตรวจสอบก่อนการจ่ายเงินนั้นสามารถกระทําได้ในรูปแบบใดได้
บ้างให้ชัดเจน หรือสามารถเข้าไปตรวจสอบในขั้นตอนใดในวงจรงบประมาณ 2) เมื่อมีการตรวจสอบ
ก่อนการจ่ายเงินในทุกๆช่วงของวงจรงบประมาณแล้ว ก็ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันใน
จุดที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อจํากัดด้านอํานาจการตรวจสอบโดยเฉพาะในด้านความเป็น
อิสระของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ โดยควรออกกฎหมายกําหนดให้แยก
หน่วยงานทางการเงินบัญชีเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆ 3) เพื่อให้ผลการตรวจสอบเชิง
ป้องกันมีประสิทธิภาพหรือมีสภาพบังคับมากย่ิงขึ้น ควรเพิ่มบทบัญญัติในกฎหมายของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้มีอํานาจแจ้งผลการตรวจสอบหรือผลการศึกษาในเรื่องการตรวจสอบก่อนการใช้
จ่ายเงินแก่หน่วยรับตรวจ และเมื่อหน่วยรับตรวจได้รับผลการศึกษาแล้ว ต้องนําไปพิจารณา
ดําเนินการทบทวน ยับย้ัง หรือดําเนินการแก้ไขก่อน และมีการเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจสอบก่อน
การใช้จ่ายเงินให้แก่ผู้ตรวจสอบ และสร้างเทคโนโลยีในการตรวจสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
เช่ือมโยงกับระบบ GFMIS ของภาครัฐ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจ 
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ABSTRACT 
 

Title of Thesis   The Ability of Local Authorities in Dengue Haemorrhagic 
Fever Protection and Control  

Author   Mr. Yuttapong  Poonasettavorn  
Degree   Master of Laws  
Year   2013  
 
 

The objective of this study is to 1) determine the appropriate role and 
structure of the Office of the Auditor General of Thailand in order to be able to 
effective execute preventive auditing to prevent and eliminate policy corruption and 
effectively controlling the use of monetary power, 2) devise methods to improve the 
process of preventive auditing and post-auditing implementation.  

The study was divided into 2 parts; the first part is the study of the auditing 
system and control of the Office of the Auditor General regarding the fundamental 
rationale of auditing whereas the second part compares preventive auditing in foreign 
countries. Important findings are as follows. 1) There is ambiguity in the law of the 
Office of the Auditor General of Thailand regarding the basis of the preventive 
auditing; the law grants enforcing power in only 2 situations. The first situation is to 
issue preventive measures or control the auditee in case that damage to the auditee 
is foreseen according to Organic Act on State Audit, B.E. 2542 (1999) section 15 (3) 
which states measures to prevent future damage to government assets. Because 
these measures are preemptive in nature, it does not guarantee total success of 
prevention. The second situation is for the Office of the Auditor General to study and 
offer suggestions to the parliament about plans or projects that may affect budget 
according to section 39 (2) but does not enforce such acts. 2) The authority of 
auditing before spending of the Office of the Auditor General has limitations 
according to the cycle of the budget. Because preventive auditing is done in all steps 
of authorization of payment. Preventive auditing in each budget cycle by the Office 
of the Auditor General does not have any laws to back it because each step has a 
specific organization that is responsible for it. 3) The lack of sanction and report of 
preventive auditing is not clearly defined by law, thus it does not clearly define the 
process of reporting the results of audit in order to prevent any damage and does 
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not state any measures to enforce the auditee to withhold payment to wait for the 
results of the audit from Office of the Auditor General.  

The measures that should be taken in order to improve preventive auditing 
and to be able to enforce measures after the results are obtained include 1) It 
should be stated in the law that allows similar auditing as Audit of Budget 
Assumptions underlying the projection of public finances in the United Kingdom and 
clearly state which method can be used for preventive auditing and which step can 
it be utilized. 2) When preventive auditing occurs in every step of the budget cycle 
further enhancement of effectiveness of preventive auditing in the areas that the 
Office of the Auditor General currently has limitation regarding authority of audit 
especially the freedom of the finance personnel of the auditee organization. A law 
should be passed that allows the accounting division of an organization to be 
independent of the auditee. 3) To enhance the effectiveness of preventive auditing, 
a law should be passed that increases the authority of the Office of the Auditor 
General to be able to report the results of the audit or study before payment to the 
auditee. The auditee, after receiving the results, must act accordingly to reevaluate, 
inhibit or correct any issues that may be problematic. Improvement of effectiveness 
of preventive auditing of auditors should be done. The use of information technology 
auditing should be pursued in order to be able to link with the GFMIS system of the 
government or information system of state enterprises. 

 

 



                                                (6)     ตัวอย่างหน้า Abstract ปริญญาเอก หน้า 63 
 

 

 
ABSTRACT 

 
Title of Dissertation   Achieving Superior Corporate Performance and the 

Characteristics of Managerial Dimensions: 
                                       the Stock Exchange of Thailand 
Author Somnattha Pakwihok 
Degree Doctor of Philosophy (Development Administration) 
Year                         2010 
 
 

 

Becoming a superior performance organization is an ultimate goal that most 
public and private organizations aspire to. This study of the characteristics of the 
managerial dimensions and achieving superior corporate performance of 
organizations listed on the Stock Exchange of Thailand is directed towards the major 
objectives as follows: 1) to explicitly understand and comprehend the reason why 
some organizations outperform other organizations? That is, superior performance 
organizations and superior performance organizations listed on the Stock Exchange of 
Thailand have been defined: 2) to investigate the relationship between the 
characteristics of managerial dimensions and achieving superior corporate 
performance, and then the extremely strong relationships between the key 
characteristics of managerial dimensions and superior performance have been 
identified; 3) to determine the best predictor of the superior performance of 
organizations and to propose the contribution of a model for determining the 
superior performance of organizations listed on the Stock Exchange of Thailand. 

The study is base on a non-experimental quantitative and qualitative design 
for the description and explanation of the phenomena surrounding achieving 
superior corporate performance. The quantitative research method is key. Survey, in-
depth interviews, and documentary research have been applied.  

The results have found that the characteristics of managerial dimensions are 
able to drive organizations listed on the Stock Exchange of Thailand to achieve 
superior performance. The higher the score of the characteristic of managerial 
dimensions, the higher the score of achieving superior corporate performance. The 
perspectives of quality of human resources and the quality of organizational 
characteristics are extremely strong in association with achieving superior corporate 
performance (ASCP). The best predictor of organizations’ superior performance is the 
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characteristic of managerial dimensions in terms of the following: 1) quality of human 
resource (QHR), 2) quality of organizational characteristics (QOC), 3) quality of 
strategic leadership level (QSLL), and 4) quality of systematic management (QSM). 
The best model for determining superior corporate performance is as follows: 

 ASCP = f(QOC, QSLL, QHR, QSM) 
 ASCP = 1.954 + 0.519*QOC + 0.371*QSLL + 0.498*QHR +0.331*QSM 
In addition, the vision and leadership role at the strategic leadership level, 

employees’ talent and good cooperation, support from key direct stakeholders such 
as suppliers of raw materials, customers, partners, and relevant government agencies, 
the efficiency of management systems and information technology systems, clear 
communication, risk management and conflict of interests regarding executives’ 
protection, all of these characteristics of managerial dimensions are important issues 
in helping organizations listed on the Stock Exchange of Thailand to achieve superior 
performance. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เรื่อง มาตรการตรวจสอบเชิงป้องปราม (Preventive Audit) ของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน สําเร็จลุล่วงได้เนื่องมาจากได้รับความช่วยเหลือจาก ดร.สุทธิ สุนทรานุรักษ์ 
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชํานาญการ สํานักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ที่เป็นผู้เสนอแนะ
แนวทาง และให้ข้อมูล คําปรึกษา ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการทําวิทยานิพนธ์ และขอบคุณ
แพทย์หญิงนันทพร วงศ์สุรวัฒน์ และนายแพทย์ดริส ธีระกุลพิศุทธ์ิ สําหรับความช่วยเหลือด้าน
ภาษาต่างประเทศ  

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ดร. พัชรวรรณ นุชประยูร ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน ที่ได้กรุณาสละเวลาให้คําปรึกษา ข้อช้ีแนะ ข้อแนะนํา และ
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้กําลังใจและสร้างแรง
กระตุ้นแก่ผู้เขียนในการทําวิทยานิพนธ์เล่มนี้ตลอดมา และขอขอบพระคุณ ดร. ปรีชา สุวรรณทัต และ
ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าทําการตรวจพิจารณาวิทยานิพนธ์และให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นข้อกฎหมายและประเด็นปัญหาต่างๆ ตลอดจนให้
คําแนะนําที่ดีในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น  

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอด
และสร้างความรู้ให้แก่ผู้เขียน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่สํานักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 4 เพื่อนที่สํานักงบประมาณ 
และเพื่อนนักศึกษาร่วมรุ่น 1 ของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ของผู้เขียน 
สําหรับกําลังใจและความช่วยเหลือที่มีให้มาโดยตลอด ท้ายสุด ผู้เขียนขอขอบพระคุณ และขอมอบ
ความสําเร็จทั้งหมดจากการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แด่คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัวของผู้เขียน ที่เป็นผู้ที่
ช่วยส่งเสริม สนับสนุน และเป็นกําลังใจ ตลอดจนเป็นแรงใจที่สําคัญยิ่งของผู้เขียนตลอดมา จนทําให้
การศึกษาครั้งนี้ประสบผลสําเร็จได้ตามที่ต้ังใจ  

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จักเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้สนใจเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ต่อไป คุณค่าความดีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอกราบเป็น
กตเวทิตาคุณแด่ผู้มีพระคุณของผู้เขียนทุกท่านดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น และหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มี
ข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 

 
 

ยุทธพงศ์  ภูวเศรษฐาวร 
                       ตุลาคม 2556 
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บทที่ 1 
 

ชื่อบท 
 
1.1//หัวข้อใหญ ่
 
 1.1.1//หัวข้อรองลําดบัที่ 1  
  1.1.1.1//หัวข้อรองลําดับที่ 2 
  1.1.1.2//หัวข้อรองลําดับที่ 2 
   1)//หัวข้อรองลําดับที่ 3 
      (1)//……………… 
 
 1.1.2  ชนิดของเกมการศึกษา 
 1.1.2.1  จับคู่ภาพเหมือน เด็กฝึกสังเกตภาพที่เหมือนกัน นําภาพที่เหมือนกันเรียงเข้า
คู่กันหรือจับคูภ่าพสิ่งที่ออกเสียงคล้าย ๆ กนั เช่น ภาพไก่กับภาพไข่ เด็กอาจจะเล่นคนเดียว หรือเล่น
กับเพื่อนก็ได้ 
 1.1.2.2  ภาพสัมพันธ์ เป็นการจับคู่ภาพที่เป็นประเภทเดียวกันหรือมีความสัมพันธ์กัน 
เช่น นกกับรังนก ฝนกับร่ม แม่ไก่กับลูกไก่ 
 

1.1.3  การประเมินความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนมธัยมต้น 

สําหรับการประเมินเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้น เด็กจะไม่ได้ยินเสียง หรือได้ยินไม่
ชัดเจนทําให้เด็กไม่สามารถพดูได้ หรือพูดได้แต่ไม่ถูกต้องตามสําเนียง ตามหลักไวยากรณ์ ข้อผิดพลาด
ในด้านไวยากรณ์ของประโยคของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเรียงตามลําดับ ดังนี้ 

 1.1.3.1  การเขียนคําตกหลน่ 
 1.1.3.2  การเขียนคําสลับที ่
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สัญญาอนุญาตให้เผยแพร่วิทยานิพนธ์ 
 
 

                                                           ท าที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
  118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น 

                                                             เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
 

                                                         วันที ่ 23  ธันวาคม  2556  
 
 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นระหว่าง นางสาวสิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ ที่อยู่ 194 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ-
อุทุมพรพิสัย ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้
อนุญาต” ฝ่ายหนึ่ง กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ คณบดี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่อยู่ 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับอนุญาต”  อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท า
สัญญามีข้อความดังต่อไปนี่  
 
1. ผลงานลิขสิทธิ์ 
  ผู้อนุญาตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานวิทยานิพนธ์เรื่อง Model of Faculty Members’ 
Research Performance in National Research Universities ซึ่งสร้างสรรค์ โดย นางสาวสิริภา
พรรณ ลี้ภัยเจริญ ผู้อนุญาตรบัรองว่า เป็นผู้สร้างสรรค์งานขึ้นเอง  
 
2. เงื่อนไขการอนุญาต 
  ผู้อนุญาต ตกลงให้ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิดังต่อไปน้ี  
  2.1 ผู้รับอนุญาตมีสิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงานวิทยานิพนธ์ตามข้อ (1) เพื่อประโยชน์
ในการวิจัย หรือศึกษา อันมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาก าไร  
  2.2 ผู้อนุญาตอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิตาม 2.1 เพื่อใช้ในห้องสมุดและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของห้องสมุด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมทั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 
 
3. การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ตามสัญญานี้  
  ผู้อนุญาตและผู้รับอนุญาตไม่สามารถโอนสิทธิและหรือหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง
ตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีก
ฝ่ายก่อน  
 
 



2 

4. สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์  
  ภายใต้บังคับแห่งสัญญาฉบับนี้ ผู้อนุญาตยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวิทยานิพนธ์ตาม
สัญญานี้ทุกประการ  
   
  สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องครบถ้วน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญาโดยตลอดดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและ
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 
      ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุญาต 
         (นางสาวสิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ)  
 
 
      ลงชื่อ.............................................................ผู้รับอนุญาต 
            (ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนน์)  
 
 
      ลงชือ่........................................................พยาน 
            (นางสาวเบญจพร อั้นทอง) 
 
 
      ลงชื่อ........................................................พยาน 
            (นางสาวมาลัย เอี่ยมสอาด) 
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