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บทที่ 1
สวนประกอบของวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธประกอบดวยสวนตาง ๆ 4 สวนดังนี้
ปกนอก สวนนํา สวนเนื้อหาวิทยานิพนธ และสวนประกอบตอนทาย
ปกนอก หมายถึง ปกหนา ที่หุมตัวเลมวิทยานิพนธ เปนปกแข็งที่มีรายละเอียดตาง ๆ เหมือน
หนาปกใน (ซึ่งจะกลาวตอไป) การเขาเลม เย็บปก มหาวิทยาลัยจะเปนผูดําเนินการ
สวนนํา ซึ่งเปนสวนแรกของวิทยานิพนธประกอบดวย
หนาปกใน
หนาอนุมัติ
บทคัดยอ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญอื่น ๆ (ถามี)
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (ถามี)
สวนเนื้อหาวิทยานิพนธ ประกอบดวยบทตาง ๆ ดังนี้
บทนํา
ปริทัศนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิธีดําเนินการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูล และการอภิปรายผล
สรุปและขอเสนอแนะ
สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
หนาแบงตอน
รายการอางอิง
ภาคผนวก
ประวัติผูเขียน
ตอไปนี้จะกลาวถึงสวนประกอบของวิทยานิพนธแตละสวน
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1.1 สวนนํา
1.1.1 หนาปกใน
หนาปกใน คือ หนาแรกในตัวเลมวิทยานิพนธที่ระบุ
1) ชื่อวิทยานิพนธ ใหระบุชื่อวิทยานิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อภาษา
อังกฤษใหใชอักษรตัวใหญ
2) ชื่อและนามสกุลของผูเขียนวิทยานิพนธ พรอมคํานําหนานาม เชน นาย นางสาว
นาง โดยไมตองเขียนคุณวุฒิใด ๆ ไวทายชื่อ แตถาผูเขียนวิทยานิพนธ มียศพรอมฐานันดรศักดิ์ หรือ
สมณศักดิ์ใหใสไวดวย
3) ชื่อปริญญา สาขาวิชาและปที่เรียบเรียงวิทยานิพนธนั้นเสร็จ โดยใชขอความวา
วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา...........
สาขาวิชา..........
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปการศึกษา................
4) เลข ISBN (International Standard Book Number) เปนเลขมาตรฐานสากลประจํา
เอกสารสิ่งพิมพที่ผลิตขึ้น ขอไดจากงานพัฒนาทรัพยากรหองสมุด หอสมุดแหงชาติ หมายเลขโทรศัพท
ติดตอ (02) 2815212 หรือ (02) 2815313 โทรสาร (02) 2815450
หนาปกในใหจัดพิมพ 2 หนา ถาวิทยานิพนธเปนภาษาไทย หนาแรกใหพิมพขอความ
ขางตนเปนภาษาไทย หนาที่สองเปนภาษาอังกฤษ ถาวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษหรือภาษา
ตางประเทศอื่น ๆ หนาแรกยังคงเปนภาษาไทย แตหนาที่สองใหเปนภาษาที่เขียนวิทยานิพนธ
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ตัวอยางหนาปกใน

การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา-ไททาเนียมคารไบด โดยการอัดขึ้นรูป
ดวยความดันที่เทากันทุกทิศทางภายใตอุณหภูมิสูง

นาย สุขเกษม กังวานตระกูล

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2540
ISBN 974-637-225-4
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ตัวอยางหนาปกในภาษาอังกฤษ

FABRICATION OF AI2O3-TiC COMPOSITES
BY HOT ISOSTATIC PRESSING

Mr. Sukasem Kangwantrakool

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science in Technology Ceramics
Chulalongkorn University
Academic Year 1997
ISBN 974-637-225-4
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1.1.2 หนาอนุมัติ
หนาอนุมัติ คือ หนาที่ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธลงนามรับรองหรืออนุมัติ
วิทยานิพนธ ถาวิทยานิพนธเปนภาษาไทย ใหเขียนหนาอนุมัติเปนภาษาไทย ถาวิทยานิพนธเปนภาษา
อังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นใด ใหเขียนหนาอนุมัติเปนภาษาที่ใชเขียนวิทยานิพนธนั้น
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ตัวอยางหนาอนุมัติ
หัวขอวิทยานิพนธ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติใหนับวิทยานิพนธฉบับนี้เปนสวน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
...........................................................................
(
)
ประธานกรรมการ
...........................................................................
(
)
อาจารยที่ปรึกษา
...........................................................................
(
)
กรรมการ
...........................................................................
(
)
กรรมการ
...........................................................................
(
)
กรรมการ
..........................................................................
(
)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

...........................................................................
(
)
คณบดี สํานักวิชา______________

7

1.1.3 บทคัดยอ
บทคัดยอ คือ ขอความสรุปเนือ้ หาสาระและผลการวิจยั อยางสัน้ ๆ กะทัดรัด ครอบคลุม
เรื่องครบถวน เพื่อผูอานจะไดทราบถึงเนื้อหาของวิทยานิพนธไดอยางรวดเร็วและถูกตอง โดยมีความ
ยาวไมเกิน 1 หนากระดาษพิมพ บทคัดยอตองจัดพิมพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทคัดยอ
ภาษาไทยไวหนาแรก และภาษาอังกฤษหนาถัดมา ถาวิทยานิพนธเขียนเปนภาษาตางประเทศอื่น ให
พิมพบทคัดยอเพิ่มตามภาษาที่ใชเขียนวิทยานิพนธ
บทคัดยอวิทยานิพนธ ควรระบุถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
- ขอมูลทางบรรณานุกรมเพื่อการจัดทําฐานขอมูลและการอางอิงวิทยานิพนธเลมนั้น
ไดโดยสะดวก ประกอบดวย ชื่อและนามสกุลของนักศึกษา: ชื่อวิทยานิพนธ.: (ชื่อวิทยานิพนธภาษา
อังกฤษ). อาจารยที่ปรึกษา: ชื่ออาจารย, จํานวนหนา. หมายเลข ISBN (ดูตัวอยางหนา 16)
- วัตถุประสงค จุดมุงหมาย ขอบเขตของการวิจัย และสมมุติฐาน (ถามี)
- วิธีดําเนินการวิจัย เชน ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือที่ใช วิธีการเก็บขอมูล จํานวนและ
ลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา การวิเคราะหขอมูล ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (ถามีการ
ทดสอบ)
- ผลการวิจัย รวมถึงผลการทดสอบสมมุติฐาน (ถามี)
- การประยุกตผลการวิจัย
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ตัวอยาง หนาบทคัดยอภาษาไทย
พิมพตนฉบับบทคัดยอวิทยานิพนธภายในกรอบสีเทานี้เพียงแผนเดียว
สุขเกษม กังวานตระกูล : การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา-ไททาเนียมคารไบด
โดยการอัดขึ้นรูปดวยความดันที่เทากันทุกทิศทางภายใตอุณหภูมิสูง
(FABRICATION OF Al2O3-TiC COMPOSITES BY HOT ISOSTATIC
PRESSING) อ. ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. เล็ก อุตตมะศิล, 197 หนา.
ISBN 974-637-265-3

การศึกษาและการวิจัยการขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา-ไททาเนียมคารไบด โดย
การอัดขึ้นรูปดวยความดันที่เทากันทุกทิศทางภายใตอุณหภูมิสูงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตัวแปร
สําคัญที่มีผลตอสมบัติเชิงกลของชิ้นงาน ไดแก อุณหภูมิ ความดัน และเวลา ในการวิจัยนี้ได
เลือกใชอัตราสวนระหวางอะลูมินา และ ไททาเนียมคารไบด ในปริมาณรอยละ 70 และ รอยละ
26 ตามลําดับ เปนสารตั้งตน ใชเซอรโคเนียมออกไซดรอยละ 4 เปนสารปรับปรุงสมบัติเชิงกล
ทําการเผาผนึกชิ้นงานที่อุณหภูมิ 1900 องศาเซลเซียส เพื่อใหไดชิ้นงานที่มีความหนาแนนมาก
กวารอยละ 95 ของความหนาแนนทางทฤษฎีสามารถนําไปอัดขึ้นรูปดวยกระบวนการ
Hot
Isostatic Pressing (HIP) แบบไมตองใชแคปซูล เพื่อเพิ่มความหนาแนนและปรับปรุงสมบัติ
เชิงกลใหดีขึ้น
ผลการทดลองพบวา การ HIP ชิ้นงานที่อุณหภูมิ 1650 องศาเซลเซียส ความดัน 1600
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (160 เมกกะปาสคาล) เวลา 60 นาที ซึ่งเปนภาวะที่เหมาะสมสามารถ
ทําใหชิ้นงานมีความหนาแนนมากกวารอยละ 99 ของความหนาแนนทางทฤษฎี มีคาความทน
ตอการดัดโคงเทากับ 450.303 เมกกะปาสคาล คาโมดูลัสของยังเทากับ 454.613 จิกะปาสคาล คา
ความแข็งเทากับ 23.732 จิกะปาสคาล และคาความเหนียวเทากับ 4.3 เมกะปาสคาล.เมตร 1/2

สาขาวิชา
ปการศึกษา

ลายมือชื่อนักศึกษา
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษารวม
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ตัวอยาง หนาบทคัดยอภาษาอังกฤษ
พิมพตนฉบับบทคัดยอวิทยานิพนธภายในกรอบสีเทานี้เพียงแผนเดียว
SUKASEM KANGWANTRAKOOL : FABRICATION OF Al2O3-TiC
COMPOSITES BY HOT ISOSTATIC PRESSING THESIS ADVISOR :
ASSIST. PROF LEK UTTAMASIL, Ph.D. 197 PP. ISBN 974-637-265-3
ALUMINA/TITANIUM CARBIDE/COMPOSITES/SINTERING/HOT
ISOSTATIC PRESSING
The densification of Al2O3-TiC composites was carried out by Hot Isostatic Pressing
(HIP). The purpose of this investigation is to study the effect of temperature, pressure, and
soaking time on the mechanical properties. Al2O3 and TiC raw powders were used as starting
materials at the ratio 70 : 26 %wt with an additiona of 4 wt% ZrO2. The green compacts were
sintered at 1900oC before HIP in order to get the pre-sintered specimens having density more
than 95 %Theoretical density. These specimens could be hot isostatically pressed without
encapsulation. The pre-sintered step increased the density and improved mechanical
properties.
The results of this research showed that the most suitable condition giving the best
quality of products was operated under the pressure of 1600 kg/cm2 (160 Mpa) at 1650oC for
60 min. The specimens having density more than 99 %Theoretical density, flexural strength
450.303 Mpa, Young’s modulus 454.613 Gpa, hardness 23.732 Gpa, and fracture toughness
4.3 Mpa.m1/2 were obtained.
สาขาวิชา
ปการศึกษา

ลายมือชื่อนักศึกษา
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษารวม
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1.1.4 กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ คือ คํากลาวขอบคุณผูที่ใหความชวยเหลือและใหความรวมมือในการ
วิจัย ซึ่งทําใหวิทยานิพนธนั้นสําเร็จลุลวงไปดวยดี เปนการแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการที่ผูวิจัยควร
ถือปฏิบัติ ทายกิตติกรรมประกาศใหลงชื่อผูเขียนดวย
ตัวอยางกิตติกรรมประกาศภาษาไทย

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บุคคล และกลุม
บุคคลตาง ๆ ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ อยางดียิ่ง ทั้งในดานวิชาการ และ ดาน
การดําเนินงานวิจัย อาทิเชน
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.เล็ก อุตตมะศิล อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
- รองศาสตราจารย ดร.สุพัตรา จินาวัฒน, ผูชวยศาสตราจารย ดร.เข็มชัย เหมะ
จันทร, อาจารย ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง และ รองศาสตราจารย ไพพรรณ สันติสุข อาจารยประจํา
ภาควิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- อาจารย ดร.สมนึก ศิริสุนทร, อาจารย ดร.รัฏฐิมา มานะเลิศ, ดร.สุธี วัฒนศิริเวช
นักวิจยั ประจําศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิง่ แวด
ลอม ที่กรุณาใหคําปรึกษาดานวิชาการ
- คุณภัทราวรรรณ คหะวงศ คุณเกศรินทร พิมรักษา และ คุณศิริรัตน รัตนจันทร
เพื่อนรวมเรียนระดับปริญญาโทที่ใหกําลังใจ และ ใหคําปรึกษามาโดยตลอด
- ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ สํานัก
งานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ที่ใหทุนสนับสนุนในการทําวิจัย
ทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ใหการเลี้ยงดูอบรมและสงเสริมการ
ศึกษาเปนอยางดีตลอดมาในอดีต จนทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในชีวิตตลอดมา
สุขเกษม กังวานตระกูล
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1.1.5 สารบัญ
สารบัญ เปนหนาที่ชวยใหผูอานคนเนื้อหาตาง ๆ ที่นําเสนอในวิทยานิพนธเลมนั้นได
รวดเร็ว หนาสารบัญจึงเสนอสวนประกอบและเนื้อหาสําคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ ที่ประกอบดวย
บทและตอนตาง ๆ เรียงลํ าดับตามที่ปรากฏในเลม พรอมทั้งระบุเลขหนาที่ปรากฏเรื่องนั้น ๆ ถา
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1.1.6 สารบัญอื่น ๆ (ถามี)
สารบัญอื่น ๆ อาทิ สารบัญตาราง (List of Tables) หรือสารบัญภาพ (List of Figures)
จะชวยใหผูอานคนหาตาราง ภาพประกอบที่นําเสนอในวิทยานิพนธเลมนั้นไดสะดวก หนาสารบัญตา
รางจึงระบุ เลขที่ตาราง ชื่อตาราง และหนาที่ปรากฏ โดยเรียงลําดับตามเลขที่ตาราง
สวนหนาสารบัญภาพจะระบุเลขที่ภาพ ชื่อภาพ และหนาที่ปรากฏ โดยเรียงลําดับตาม
เลขที่ภาพเชนกัน ถาชื่อตารางหรือชื่อภาพยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดตอไปใหพิมพตรงกับขอความ
บรรทัดแรก ชือ่ ตารางและชือ่ ภาพในสารบัญ ตองถูกตองตรงกับชือ่ ตารางและชือ่ ภาพทีป่ รากฏในเนือ้ หา
ตัวอยางสารบัญตาราง
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ตัวอยาง สารบัญภาพ
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กับ TiC.................................................................................................................................7
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Hot Pressing.....................................................................................................................15
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ความดันยอยสมดุลยของสวนที่เปนแกสในระบบของ Al - O TiC...................................19
ความดันยอยสมดุลยของสวนที่เปนแกสคารบอนมอนนอกไซด (CO)
ในการเกิดปฏิกิริยาของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา-ไททาเนียมคารไบด............................20
แสดงภาพชิ้นงานดานตัดขวาง (Cross Section) ซึ่งผานการขัดผิวหนาแสดงใหเห็น
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวาง Al2O3 และ TiC........................................................................20
แสดงการเกิดออกซิเดชันบนผิวหนาของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินาไททาเนียมคารไบด...........................................................................................................22
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สําหรับงานตัดแตง.............................................................................................................29
แสดงคาความหนาแนนและคาความยืดหยุนของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินาไททาเนียมคารไบด ที่มีปริมาณไททาเนียมคารไบดตาง ๆ กัน..........................................30
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ของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา-ไททาเนียมคารไบด..........................................................33
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กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิที่ใชในการแอนนีลลิงกับความแข็งแรง.........34
กราฟแสดงการกระจายตัวแบบวายบลูล (Weibull Distribution) ของ
คาความทนตอการดัดโคงของ อะลูมินา และ วัสดุเชิงประกอบ
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แสดงแบบจําลองการเกิดความหนาแนนดวยความดันของอนุภาคทรงกลม....................38
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สมบัติเชิงกล....................................................................................................................44
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1.1.7 คําอธิบายสัญลักษณ และคํายอ (ถามี)
คําอธิบายสัญลักษณ และคํายอ คือ รายการคําอธิบายสัญลักษณและคํายอตาง ๆ ที่ใช
ในวิทยานิพนธ เพื่อใหผูอานเขาใจถึงความหมายของสัญลักษณและคํายอกอนใชวิทยานิพนธเลมนั้น
ตัวอยาง
List of Abbreviations
SHS
HPCS
SEM
EDS
Hip
Cip
ρ
E
KIC
TD
Peff

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Self-propagating High-temperature Synthesis
High-Pressure Self-Conbustion Sintering
Scanning Electron Microscope
Energy Dispersive X-ray Spectrometer
Hot Isostatic Pressing
Cold Isostatic Pressing
Density
Elastic modulus
Fracture Toughness
Theoretical Density
= Effective pressure
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1.2 สวนเนื้อหาวิทยานิพนธ
สวนเนื้อหาวิทยานิพนธ ประกอบดวยบทตาง ๆ ประมาณ 5 บท* ดังนี้

บทที่ 1 บทนํา
เปนบทแรกของวิทยานิพนธ นักศึกษาสามารถปรับปรุงโครงรางวิทยานิพนธทไี่ ดรบั อนุมตั ิ
ในชัน้ ตน นํามาขยายและเพิม่ เติมรายละเอียดใหสมบูรณ บทนําประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้
1) ความสําคัญของปญหา คือ ภูมิหลังหรือที่มาของเรื่องที่ศึกษา ซึ่งจะชี้ถึงความจําเปนที่
ตองศึกษาเรื่องนั้น ๆ โดยนักศึกษาจะขมวดปมปญหาของการวิจัยที่จําเปนตองมีการศึกษาอยางชัดเจน
2) วัตถุประสงคการวิจัย ระบุความมุงหมายหรือจุดประสงคของการวิจัยวาตองการศึกษา
เรื่องอะไรบาง วัตถุประสงคจึงเปนเสมือนแนวทางกํากับการวิจัย
3) สมมติฐานการวิจัย เปนการคาดการณผลการวิจัยลวงหนา การตั้งสมมติฐานควรมี
ทฤษฎี มีงานวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐานนั้นรองรับ ซึ่งเมื่อผลการวิจัยออกมา อาจจะตรงหรือไมตรงกับ
สมมติฐานก็ได
4) ขอตกลงเบื้องตน เปนสิ่งที่ผูวิจัยตองการทําความเขาใจกับผูอานเกี่ยวกับการวิจัยเรื่อง
นั้นกอน เชน ในการศึกษาเรื่องการใชทรัพยากรสารสนเทศในศูนยบรรณสารฯ ผูวิจัยกําหนดขอตกลง
เบื้องตนวา เอกสาร สิ่งพิมพใด ๆ ที่มิไดอยูในตําแหนงที่เก็บ แตวางอยูบนโตะ รถเข็น ถือวาสิ่งพิมพนั้น
มีการใช เปนตน
5) ขอบเขตของการวิจัย เปนการกําหนดกรอบของการวิจัยวา
- จะศึกษากับกลุมใด โดยระบุคุณสมบัติและลักษณะของประชากรที่ศึกษา
- จะศึกษาในบริบทใด เชน ศึกษาเฉพาะผูเขาใชศูนยบรรณสารฯ
- จะศึกษาในชวงเวลาใด
- ขอบเขตของเรื่องที่ศึกษาครอบคลุมเรื่องใดบาง
6) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เปนการชี้ใหเห็นวาเมื่อศึกษาเรื่องนี้แลว ผลที่ไดรับจาก
การวิจัยจะเกิดประโยชนอยางไรบาง
7) คําอธิบายศัพท เปนการอธิบายความหมายของคําสําคัญตาง ๆ ที่ใชในงานวิจัยเพื่อใหผู
อานเขาใจความหมายของคํานั้น ซึ่งความหมายนั้นอาจใชเฉพาะงานวิจัยนี้เทานั้นก็ได

*ในบางสาขาวิชา อาจกําหนดจํานวนบท และหัวขอตางจากนี้ได แตใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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บทที่ 2 ปริทัศนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการทําวิทยานิพนธ นักศึกษาควรศึกษาคนควางานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา
ตั้งแตในชวงหาหัวขอและเขียนโครงรางวิทยานิพนธ ทั้งนี้เพื่อจะไดใชประโยชนจากผลงานของผูอื่น
อยางเต็มที่ อีกทั้งยังชวยใหทราบขอบเขตแนวทางการวิจัยในเรื่องที่กําลังจะศึกษา
การปริทัศนงานวิจัยที่เกี่ยวของมีขั้นตอนสําคัญ 2 ประการคือ
1) การคนหาและการวิเคราะห การคนหางานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถคนไดจากบทความ
ปริทัศน (Review Article) บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป และฐานขอมูลของสาขาวิชานั้น ๆ
รายชื่องานวิจัยที่ไดมาควรเขียนรายละเอียดที่มา ในรูปของบรรณานุกรมกํากับไว เพื่อจะชวยในการอาง
อิงเวลาเขียนและอภิปรายผลการวิจัยตอไป
ในการวิเคราะหงานวิจัยแตละเรื่อง ขอมูลที่เปนประโยชนที่ควรรวบรวมและบันทึกไว
คือ ชื่อผูวิจัย ปที่พิมพ ขอบเขตเรื่องที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช วิธีวิเคราะหขอมูล และผลการวิจัย
2) การสังเคราะหงานวิจัย จากงานวิจัยที่รวบรวมไดทั้งหมดจะถูกนํ ามาจัดเปนกรอบ
แนวคิดและเขียนเสนออยางกลมกลืน แทนที่จะเสนองานวิจัยทีละเรื่อง
ในบทนี้นักศึกษาตองสรุปทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาใหชัดเจน กระชับ
และเสนอตามลําดับจากเรื่องทั่ว ๆ ไป จนเขาสูเรื่องเฉพาะที่ตรงกับหัวขอที่ศึกษา งานวิจัยที่อางถึงควรมี
จํานวนมากพอที่จะเปนพื้นฐานของเรื่องที่กําลังศึกษาได

บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
ในบทนี้ จ ะระบุวิธีวิจัยที่ใช ระบุขั้นตอนการวิจัยโดยละเอียดตั้งแตตนจนงานวิจัยเสร็จ
สมบูรณวา ศึกษากับใคร มีขนั้ ตอนทําอะไร อยางไรบาง แตละขัน้ ตอนใชเอกสารขอมูลหรือเครือ่ งมือ
ประเภทใด ชนิดใด เอกสารขอมูลหรือเครื่องมือนั้น ๆ ไดมาอยางไร โดยวิธีใด ตลอดจนการวิเคราะหขอ
มูล ใชสถิติอะไรในการวิเคราะห รายละเอียดในบทนี้จึงประกอบดวย
1) วิธีวิจัย
2) ประชากรและกลุมตัวอยาง
3) ตัวแปรที่ทําการวิจัย (ถามี)
4) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5) การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
6) การเก็บรวบรวมขอมูล
7) การวิเคราะหขอมูล
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายผล ประกอบดวย
1) การรายงานผลการวิจัย โดยนํ าเสนอในรูปความเรียง มีตาราง กราฟ แผนภูมิ
แผนภาพประกอบ เพื่อใหรายงานผลนาอาน ผลการวิจัยที่ไดควรมีการจัดแบงเปนหัวขอและจัดเรียง
ตามลําดับอยางตอเนื่องเหมาะสม
2) การอภิปรายผล เมื่อรายงานผลการวิจัยที่ได ควรอภิปรายผลการวิจัยตอทันที โดย
พยายามตอบคําถามวา “ทําไม” ผลที่ไดจึงเปนเชนนั้น หรือทําไมไมไดผลตรงตามสมมติฐานการวิจัย
เปนตน โดยจะมีการอภิปรายผลรวมกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือและเสริม
ความเขาใจของผูอาน

บทที่ 5 บทสรุป ประกอบดวย
1) สรุปผลการวิจยั โดยใหรายละเอียดสัน้ ๆ เกีย่ วกับเรือ่ งทีศ่ กึ ษา วัตถุประสงค สมมุตฐิ าน
(ถามี) เครื่องมือที่ใช วิธีเก็บรวบรวมขอมูล และผลการวิจัยโดยสรุป ผลการวิจัยที่นําเสนอในบทนี้
สามารถเขียนเปนขอ ๆ เพื่อความสะดวกในการอาน บทสรุปผลการวิจัยควรเขียนดวยภาษาที่งาย
ลดการใชศัพทเฉพาะทางวิชาการทั้งนี้เพื่อประโยชนสําหรับผูอานทั่วไปที่จะอานไดเขาใจและนําผลการ
วิจัยไปใชประโยชนไดเต็มที่
2) ขอจํากัดของการวิจัย (ถามี) เมื่อการวิจัยแลวเสร็จ นักศึกษาจะพบวาในบางครั้งการ
วิจัยที่ดําเนินมานั้นมีขอจํากัดบางประการ เชน ขอจํากัดดานประชากร/กลุมตัวอยางหรือการเก็บรวบ
รวมขอมูล ซึ่งสามารถระบุไดในสวนนี้เพื่อประโยชนตอผูที่จะศึกษาวิจัย หรือเพื่อประโยชนในการ
ประยุกตใชผลการวิจัยตอไป
3) การประยุกตผลการวิจัย ผลการวิจัยที่ไดควรถายทอดนําสูการปฏิบัติ ในสวนนี้ผูวิจัย
จะใหขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติตอผูที่เกี่ยวของ โดยยึดผลจากการวิจัยที่ไดเปนหลักในการใหขอเสนอ
4) ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
จากการที่นักศึกษาปริทัศนวรรณกรรม จากการที่ไดทําการวิจัยเรื่องนี้ นักศึกษาจะเห็น
ภาพวามีงานวิจัยเรื่องใดที่ควรจะศึกษาตอไป เพื่อใหการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของนั้นมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
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1.3 สวนประกอบตอนทาย
สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
1.3.1 หนาแบงตอน คือ หนาคั่นระหวางสวนตาง ๆ เพื่อบอกถึงสิ่งที่จะนําเสนอตอมาไดแก
รายการอางอิง ภาคผนวก โดยจะพิมพคําวา รายการอางอิง หรือ ภาคผนวกไวกลางหนา
ตัวอยางหนาแบงตอน

รายการอางอิง
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1.3.2 รายการอางอิง คือ รายการการอางอิงจากเอกสาร บุคคลและสื่ออิเล็กทรอนิกสที่นัก
ศึกษาใชในการคนควาขอมูลและไดอางถึงไวในเนื้อหาของวิทยานิพนธ รายการอางอิงเหลานี้จะเขียน
ตามรูปแบบที่กําหนด (ซึ่งจะกลาวตอไปในบทที่ 5) และนํามาจัดเรียงทายเลมเพื่อแสดงมารยาททางวิชา
การและเพื่อประโยชนตอผูอื่นในการคนควาตอไป
1.3.3 ภาคผนวก คือ สวนที่เปนขอมูลเสริมของวิทยานิพนธ ที่ชวยใหผูอานเกิดความเขาใจ
ชัดเจนขึ้น การที่นําขอมูลนั้นมาเพิ่มเติมในภาคผนวกเพื่อปองกันไมใหเนื้อเรื่องของวิทยานิพนธสับสน
หรือเพราะเรื่องนั้นมีความยาวมากเกินไปไมเหมาะสมแกการพิมพไวในสวนเนื้อหา เมื่อวิทยานิพนธนั้น
มีภาคผนวก ในสวนของเนื้อความที่จะอางถึงภาคผนวกนั้นใหวงเล็บคําวา (ภาคผนวก) ไวดวย
ภาคผนวกทีน่ าเสนอในตอนท
ํ
ายนี้ ในกรณีทมี่ หี ลายภาคผนวกใหใชภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ภาคผนวก ค.
โดยพิมพชื่อของภาคผนวกกํากับ แตละภาคผนวกใหขึ้นหนาใหม
1.3.4 ประวัติผูเขียน คือ รายละเอียดสั้นๆ เกี่ยวกับผูเขียน ประกอบดวยชื่อ นามสกุล พรอม
กับคํานําหนา ไดแก นาย นางสาว นาง ถามียศ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ใหใสไวดวย พรอมวัน เดือน ป
และสถานที่เกิด วุฒิการศึกษาตั้งแตขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาขึ้นไป สถานศึกษาและปการศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งประสบการณ ผลงานทางวิชาการ รางวัลทางวิชาการ
รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะที่สําคัญ ตําแหนงและสถานที่ทํางานของผูเขียน เพื่อเปนประโยชนตอ
ผูอื่นที่ตองการติดตอกับผูวิจัย ความยาวไมเกิน 1 หนา
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ตัวอยางประวัติผูเขียน
ประวัติผูเขียน
นายสุขเกษม กังวานตระกูล เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2509 เริ่มเขาศึกษาระดับ
อนุปริญญา ที่ภาควิชาชางโลหะ คณะเทคนิคการผลิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา สําเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. 2530 ภายหลังสําเร็จ
การศึกษาไดเขาทํางานกับบริษัทสามมิตรออรโตซีส แอนด พารท จํากัด และ บริษัท ซิโน-ไทย
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด ตามลําดับ เขารับราชการในฝายวิจัยของสถาบันวิจัย
โลหะและวัสดุ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ.2534 ในขณะเดียวกันก็ไดศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะอุตสาหกรรมศึกษา สถาบันราชภัฏ
พระนคร สําเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ.2537 จากการทํางานวิจัยเกี่ยวกับทางดานวัสดุ มามากกวา 4 ป
จึงทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาโททางดานวัสดุ โดยไดเขาศึกษาตอในสาขา
เทคโนโลยีเซรามิก ภาควิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป พ.ศ.2538
ปจจุบัน เปนอาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สํานักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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บทที่ 2
การเขียนวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธเปนงานเขียนเชิงวิชาการ การเขียนเพื่อนําเสนอเนื้อหาตาง ๆ จึงควรสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาการที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ในบทนี้จึงนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนบทคัดยอ
วิทยานิพนธ การใชคาย
ํ อ การเขียนชือ่ วิทยาศาสตร การเขียนศัพทภาษาอังกฤษในขอความ การใช
เครือ่ งหมายวรรคตอน การคัดลอกขอความ การแบงบทหัวขอและการเรียงลําดับ ตาราง ภาพ การเขียน
เชิงอรรถ และภาคผนวก

2.1 การเขียนบทคัดยอวิทยานิพนธ
บทคัดยอ เปนสรุปเนื้อหาที่ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ของวิทยานิพนธอยางสมบูรณ บทคัดยอ
จะชวยใหผูอานทราบเนื้อหาของวิทยานิพนธไดรวดเร็ว และชวยใหตัดสินใจไดวาควรอานวิทยานิพนธ
นั้นอยางละเอียดตอไปหรือไม นอกจากนี้ บทคัดยอยังชวยในการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการเรียกคนใช
งานตอไป บทคัดยอจึงนําเสนอรายละเอียดตาง ๆ ที่อานงาย ลําดับอยางดี สั้นกะทัดรัด ไดใจความในตัว
เอง ในบทคัดยอจึงประกอบดวยคําสําคัญ ๆ ที่จะชวยใหผูอานคนเรื่องที่ตองการพบ
2.1.1 ประเด็นที่นําเสนอ
บทคัดยอวิทยานิพนธมีความยาวประมาณ 100-120 คํา โดยระบุ
z เรื่องที่ศึกษา และวัตถุประสงคของการวิจัย ถาเปนไดเขียน 1 ประโยค โดยไมเขียน
ชื่อวิทยานิพนธซํ้า
z กลุมที่ศึกษา โดยระบุลักษณะ เชน จํานวน ประเภท อายุ เพศ genus และ species
z วิธีวิจัย รวมถึงเครื่องมือ วิธีรวบรวมขอมูล
z ผลการวิจัย รวมถึงระดับนัยสําคัญทางสถิติ
z สรุปและประยุกตผลการวิจัย
2.1.2 ลักษณะของบทคัดยอที่ดี
• ถูกตอง บทคัดยอจะนําเสนอเนื้อหาของวิทยานิพนธอยางถูกตอง เรื่องใดที่มิไดนํา
เสนอในเนื้อหาวิทยานิพนธจะไมปรากฏในบทคัดยอ
• สมบูรณ คํายอทั้งหมด คําที่ไมคุนเคยใหเขียนคําเต็ม
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- ถาอางถึงงานของผูอ นื่ ใหระบุชอื่ ผูแ ตง (กรณีผแู ตงเปนชาวตางประเทศใหระบุ ชือ่ ยอ
และชื่อสกุล) และปที่พิมพ และนํางานนั้นไปรวบรวมเปนรายการอางอิง (References) ทายเลม
วิทยานิพนธ
- ชื่อการทดสอบ ชื่อยา ใหสะกดคําเต็ม
- ชื่อเฉพาะใหคําจํากัดความ
• สั้น กะทัดรัด แตละประโยคสื่อความที่ตองการ โดยเสนอประโยคนํา เขียนใหสั้น
ที่สุด เริ่มบทคัดยอดวยเรื่องที่สําคัญที่สุด เชน วัตถุประสงคของการวิจัย
ในบทคัดยอจะเสนอแนวคิดสําคัญ ๆ ผลการวิจัยหรือการประยุกตผลการวิจัยเพียง
4-5 เรื่อง ขอความที่ระบุจํานวนใหใชตัวเลข เชน ทําการทดสอบกับนักศึกษา 150 คน เปนตน
• ไมแสดงขอคิดการประเมิน บทคัดยอจะรายงานขอมูลเทานัน้ แตจะไมแสดงขอคิดเห็น
คําวิจารณ
• ราบรื่น อานงาย เขียนดวยภาษาที่ชัดเจน ใชประโยคอกรรมกริยา (Active Voice)
แทนประโยคสกรรมกริยา (Passive Voice) พยายามเลี่ยงคําสรรพนาม เชน “ผูวิจัย” “ขาพเจา”
ใชปจจุบันกาลเมื่อกลาวถึงผลการวิจัย สรุป และการประยุกตใช และใชอดีตกาลเมื่ออธิบายถึงสมมุติ
ฐาน ตัวแปรที่ทดสอบ วิธีวิจัย แบบทดสอบที่ใช

2.2 การใชคํายอ
เพื่อความชัดเจนของเนื้อความ การใชคํายอไมควรใชอยางพรํ่าเพรื่อ แมวาการใชคํายอบางครั้ง
เปนประโยชนในการเขียนงานดานวิทยาศาสตรซึ่งมีศัพทเฉพาะยาว ๆ แตการใชคํายอที่ผูอานไมคุนเคย
จะเปนอุปสรรคตอการสื่อความทั้งในดานการอาน และความเขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาใชคํายอ
ในเนื้อความบอยเกินไป ในทางกลับกันถาวิทยานิพนธใชคํายอนั้นไมเกิน 3 ครั้ง และนาน ๆ ครั้ง ผูอาน
จะจําคํายอไมได จึงควรใชคําเต็มทุกครั้ง ฉะนั้นผูเขียนจึงตองตัดสินใจวา
1) จะสะกดคําเต็มทุกครั้ง หรือ
2) จะสะกดคําเต็มครั้งแรกที่เอยถึง หลังจากนั้นใชคํายอตลอด
โดยทั่วไป จะใชคํายอตอเมื่อ
1) เปนคํายอที่ใชอยูโดยทั่วไป และเปนคําที่ผูอานคุนเคย เชน UNESCO
2) คํายอนั้นประหยัดพื้นที่ หรือตองการหลีกเลี่ยงการเอยคํานั้นซํ้า ๆ
ในการใชคํายอ คําที่จะยอเมื่อเขียนคํานั้นครั้งแรกใหเขียนคําเต็มและวงเล็บคํายอ หลังจากนั้น
ใหใชคํายอตลอดโดยไมตองอธิบายคํายออีก
คํายอมาตรฐานสําหรับหนวยวัดไมจําเปนตองเขียนคําเต็มเมื่อเขียนครั้งแรก
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คํายอบางคํายอมรับวาเปนคําเต็ม จึงไมจําเปนตองเขียนคําอธิบายในเนื้อความ เชน IQ HIV
AIDS
ตัวอยางคํายอ
ตัวอยางคํายอสามัญสําหรับหนวยวัด ดูไดจากภาคผนวก ข. และภาคผนวก ค.
ตัวอยางคํายอ Physical Quantities หรือ Chemical Compounds ดูไดจากภาคผนวก ง.
ตัวอยาง Trivial Names ของ Organic Compounds ดูไดจากภาคผนวก จ.

2.3 การเขียนชื่อวิทยาศาสตร
การเขียนชื่อวิทยาศาสตร ใหใชตามระบบทวินาม (Binomial System) คือประกอบดวยคํา
2 คํา คําแรกเปนชื่อ Genus ขึ้นตนดวยตัวอักษรตัวใหญ คําที่สองเปน Species เขียนหางจากคําแรก
1 ชวงตัวอักษร และเขียนตัวเล็ก ทายชื่อวิทยาศาสตรสวนใหญจะมีชื่อสกุลของบุคคลที่กําหนดชื่อนั้น
กํากับอยู ถาเปนชื่อสกุลที่รูจักแพรหลายแลว ใหใชชื่อยอ เชน Linnaeus ยอเปน L. หรือ Linn. ถามีผู
กําหนดชื่อถึง 2 คน ใหใสทั้ง 2 คน
การพิ ม พ ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร ข องจุ ล ชี พ พื ช สั ต ว ให ใ ช ต ามประมวลนามศาสตร ส ากล
(International Code of Nomenclature) คือ ทําใหเดนชัด แตกตางจากอักษรหรือขอความอื่นโดยการ
ขีดเสนใต หรือพิมพดวยตัวเอน (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง และใชตลอดทั้งเลม)
ถามีการเขียนครั้งตอ ๆ ไป ใหใชชื่อ Genus ยอเปนอักษรตัวใหญ ชื่อ Species ใชชื่อเต็มและ
ไมตองมีชื่อบุคคลที่กําหนดชื่อนั้นกํากับอยู
ตัวอยาง

ตัวอยาง

การเขียนชื่อวิทยาศาสตร
จุลชีพ เชน Aspergillus flarus
Bacillus subtilis
พืช เชน
Aglaia odorata Lour
Oryza sativa L.
สัตว เชน
Cressostrea commercialis Iredala and Roughly
Spiella inermis Ferussac and Orbigny
การเขียนครั้งตอไป
เชน A. flarus
C. commercialis
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2.4 การเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษในขอความ
เมื่อเขียนหรือแปลศัพทภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย
ราชบัณฑิตยสถาน เชน

ควรใชศัพทตามพจนานุกรมฉบับ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน, 2538.
ศัพทบัญญัติ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ:
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วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย. ศัพทเทคนิควิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร. กรุงเทพฯ:
คณะอนุกรรมการปรับปรุงศัพททางวิศวกรรมไฟฟา, 2535.
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ความรอนที่ใหกับนมนั้นจะมาจากนํ้ารอน โดยใหนํ้ารอน
ผานเขาดานหนึ่งของแผงแลกเปลี่ยนความรอน (plate heat exchanger)
หรือ
กระบวนการผลิตแบบ ยู เอช ที จัดเปนวิธีการฆาเชื้อจุลินทรีย
แบบปลอดเชื้อทางการคา (Commercial Sterilization)

ในกรณีที่มีการเอยถึงชื่อหนังสือ ชื่อบทความไวในเนื้อความ ใหใชอักษรตัวใหญทุกคํา ยกเวน
คํานําหนานาม (Article) คําสันธาน (Conjunction) คําบุพบท (Preposition) ยกเวนแตวาคําเหลานี้มีความ
ยาวเกิน 4 ตัวอักษรใหใชตัวใหญ แลวใหขีดเสนใต ใชตัวดํา หรือใสเครื่องหมายอัญประกาศชื่อหนังสือ
หรือชื่อบทความ
จากหนังสือเรื่อง History of Pathology
คําวิจารณบทความ “Attitudes Toward Mental Health Workers”

2.5 การใชเครื่องหมายวรรคตอน
โดยปกติการเขียนวิทยานิพนธภาษาไทย ไมนิยมใชเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) จุลภาค ( , ) และ
อัฒภาค ( ; ) ในขอความ ยกเวนแตเครื่องหมายมหัพภาคคู ( : ) ซึ่งใชเมื่อกลาวถึงสัดสวนและอัตราสวน
เชน อัตราสวนนักศึกษาและอาจารยคือ 10 : 1 เปนตน ในที่นี้จะกลาวถึงเครื่องหมายบางตัวที่ใชในการ
เขียน อาทิ
2.5.1 เครื่องหมายอัญประกาศ “ ”
1) ใชกรณีที่ผูเขียนบัญญัติศัพทใหม และใชครั้งแรกเทานั้น
2) เมื่ออางถึงบทความ หรือชื่อหนังสือในเนื้อความ
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จาก “สารพัดความผิดของครู” ของสมเชาว เกษประทุม (2538)
กลาววา ปหนึ่ง ๆ เราตองการเผชิญกับคดีการกระทําผิดของครูที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการครูตองเขาไปจัดการถึงกวา 1000 เรื่อง
โดยมีสารพัดความผิดตั้งแต...
คําวิจารณบทความ “Attitudes Toward Mental Health Workers”
ระบุวา...
3) ใชเมื่อคัดลอกขอความ (ดูรายละเอียดใน 2.6)
2.5.2 เครื่องหมายวงเล็บกลม ( )
1) เพื่อแยกขอความที่ไมเกี่ยวของ เชน (ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก) เปนตน
2) เพื่อแยกการอางแหลงขอมูลกับขอความ (ดูรายละเอียดในบทที่ 4 เรื่องการอาง)
3) เพื่อวงเล็บคํายอ
4) เพื่อจัดกลุม expression ทางคณิตศาสตร
2.5.3 เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ]
1) เพื่อใชลอมขอความที่อยูในวงเล็บกลม
ตัวอยาง
(ผลของกลุมทดลอง [n = 25] ไดนําเสนอในภาพที่ 2)
2) ลอมขอความที่เพิ่มเติมในอัญพจน หรือ ขอความที่คัดลอกมา (ดูรายละเอียด
ใน 2.6)
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2.6 การคัดลอกขอความ (Quotation)
การคัดลอกขอความจะชวยใหเนื้อหาของงานวิชาการมีความนาเชื่อถือมากขึ้น
การคัดลอก
ขอความจึงมักคัดจากตอนที่เห็นวาสําคัญ ซึ่งไมอาจเขียนสรุปความไดดีเทาเดิม จุดมุงหมายของการ
คัดลอกเพื่อเนนความสําคัญของขอความที่ยกมา และเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของผูเขียน
ดังนั้น ขอความที่คัดลอกโดยตรง (Direct Quotation) จากงานเขียนของผูอื่นหรือจากงานเขียน
ของตนเองที่ไดพิมพเผยแพร ขอความที่คัดลอกมาจากแบบทดสอบ หรือคําสั่งที่บอกใหกลุมตัวอยาง
ปฏิบัติ เหลานี้ควรเขียนหรือคัดลอกทุกคํา ถาขอความที่ตองการคัดลอกยาวไมเกิน 40 คํา หรือประมาณ
3 บรรทัด ใหเขียนขอความนั้นในเครื่องหมายอัญประกาศ
ตัวอยาง
ดร.ชัยวัฒน คุประตกุล (2539) นักวิทยาศาสตรชั้นนําคนหนึ่งของบาน
เราไดเคยกลาวไววา “...คนเกงในอนาคต มิใชคนที่รูหรือจําขอมูลไดมากมาย แต
เปนคนที่รูวาในสถานการณใดจะตองใชขอมูลอะไรและจะไปหาขอมูลนั้น ๆ ได
ที่ไหน...” ดังนั้นการสอนที่กระตุนใหคนมีความใฝรูและรูแหลงรูวิธีที่จะไดมาซึ่ง
ความรูที่ตองการ จึงเปนจุดสําคัญที่จะเปนการใหกําเนิด “ชีวิตแหงการเรียนรู”
อยางแทจริง
ถาขอความที่คัดลอกมีความยาวเกิน 3 บรรทัด ใหจัดเปนยอหนาใหมโดยไมมีเครื่องหมาย
อัญประกาศ (Block Quotation) เพื่อใหเดนตางจากเนื้อความ
ถาขอความที่คัดลอกมียอหนาภายใน ใหยอหนาเขาไป 5 ตัวอักษร
ถามีการละขอความใหใส... คั่นระหวางขอความ จะไมใช... ตอนตนหรือตอนจบขอความ
ยกเวนในกรณีที่ตองการแสดงวาขอความที่คัดลอกมาเริ่มหรือจบกลางประโยค
ถาผูเขียนวิทยานิพนธตองการเพิ่มเติมขอความลงในขอความที่คัดลอก
ใหใสไวใน
เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ]
เมื่อคัดลอกขอความ ควรใหเกียรติแหลงที่อาง โดยระบุชื่อผูแตง ป และหมายเลขหนาของ
ขอความที่อางถึง ถาขอความที่คัดลอกเปนขอความอิเล็กทรอนิกสใหใชหมายเลขยอหนา โดยอางแหลง
ทันทีเมื่อจบเครื่องหมายอัญประกาศ และนําการอางถึงนี้ไปรวมเปนรายการอางอิงทายเลมวิทยานิพนธ
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ระบบการศึกษาไทยในอนาคตจึงเปนระบบที่ตองตั้งตนตั้งแตวิธีที่เรา
คิดเกี่ยวกับคําวา “การศึกษา” ที่ตองเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เปนระบบให “นิยาม
ใหมของการศึกษา” ที่เปน “กระบวนการตลอดชีวิต” อันเปนกระบวนการที่คน
ถึงเรียนรูจากทุกสิ่งทุกอยางรอบตัวโดยมีโรงเรียนเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น
ระบบการศึกษาในอนาคตตองเปนระบบที่ใหหลักประกันวา เมื่อบุคคลผานพน
การศึกษาภาคบังคับไปแลวไมวาจะเปน 9 ป หรือ 12 ป เขาจะมีขีดความ
สามารถในการเรียนรูติดตัวไปดวย การศึกษาที่ใหทั้ง “วิธีการเรียนรู” และ
“ความสุขในการเรียนรู” แกบุคคล เพื่อใหสามารถศึกษาและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต จึงจะเปนการศึกษาที่พึงปรารถนาของสังคมไทย
เราควรจะใหการศึกษามิใชเพื่อเพียงแตใหไดชื่อวาประเทศไทย มีคนรู
หนังสือรอยละ 80-90 แลว หรือที่นักเศรษฐศาสตรอางเสมอวา เราจะ
ตองวางแผนพัฒนาการศึกษาใหประสานเขารอยเดียวกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจนั้น ผมก็ยังรูสึกวาพูดเกือบถูกแตยังไมถูกทีเดียว... เพราะเขา
มิไดเพงเล็งถึงคุณธรรมและศักดิ์ศรีของมนุษยที่เปนนักเรียนแตละคน
อาจจะหลงคํานึงบูชาแผนพัฒนาเศรษฐกิจวาเปนของศักดิ์สิทธิ์ไป
ก็ได... (ปวย อึ้งภากรณ, 2530)

2.7 การแบงบท หัวขอ และการเรียงลําดับ
2.7.1 บท วิทยานิพนธประกอบดวยบทตาง ๆ ประมาณ 5 บท ดังที่ไดกลาวมาแลว
ในการพิมพ เมื่อขึ้นบทใหมตองขึ้นหนาใหมทุกครั้ง โดยมีคําวาบทที่ เลขประจําบท
และชื่อบทกํากับ
คําวา “บทที่” พิมพไวตรงกลางตอนบนสุดของกระดาษ และพิมพชื่อบทไวกลางหนา
กระดาษเชนกัน ถาชื่อบทยาวเกิน 1 บรรทัด ใหแบงลงมาบรรทัดถัดไปตามความเหมาะสม โดยพิมพ
เรียงลงมาเปนลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว และไมตองขีดเสนใตชื่อบท
วิทยานิพนธภาษาไทยเลขประจําบทจะใชเลขไทยหรือเลขอารบิกก็ได
วิทยานิพนธภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศใชเลขโรมันใหญ
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2.7.2 หัวขอ
ในแตละบทจะประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ไดแก หัวขอใหญ หัวขอรอง และหัวขอยอย
หัวขอจะแสดงการจัดลําดับเนื้อหา และแสดงถึงความสําคัญของแตละหัวขอ หัวขอที่มี
ความสําคัญเทากันจะอยูในระดับเดียวกัน
หัวขอใหญคือ หัวขอที่มีความสําคัญที่สุดในบท หัวขอใหญทุกหัวขอมีนํ้าหนักความ
สําคัญไลเลี่ยกัน จะจัดเรียงตามลําดับโครงสรางเนื้อหาที่นําเสนอ และจัดพิมพชิดริม
หัวขอรอง/หัวขอยอย คือหัวขอที่อยูภายใตหัวขอใหญ หัวขอรองทั้งหมดในหัวขอ
ใหญจะมีความสัมพันธกันและเกี่ยวของกับหัวขอใหญ ขอพึงระวังคือการนําหัวขอที่ไมเกี่ยวของมาจัด
ไวภายใตหัวขอใหญหัวขอเดียวกัน นอกจากนี้ ในแตละหัวขอพยายามหลีกเลี่ยงไมใหมีหัวขอรอง
หรือหัวขอยอยเพียงหัวขอเดียว การพิมพหัวขอรอง/หัวขอยอยจะพิมพเยื้องจากหัวขอใหญเขามาดานใน
2.7.3 การลําดับหัวขอ
การจัดหัวขอในแตละบทสามารถจัดได 2 วิธี
1. ใชตัวเลขกํากับ โดยไมควรใชตัวเลขมากกวา 4 ตัว
1. หัวขอใหญ
1.1 หัวขอรอง
1.1.1 หัวขอยอย
1.1.2 หัวขอยอย
1.2 หัวขอรอง
1.2.1
1.2.2
ฯลฯ
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3. วัสดุและวิธีการทดลอง
3.1 อุปกรณการทดลอง
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการเตรียมตัวอยาง วิเคราะหและทดสอบสมบัติทั้งหมด
มีดังนี้
3.1.1 High Temperature Furnace (2400oC)
3.1.2 Hot Isostatic Press (HIP)
3.1.3 Cold Isostatic Press (CIP)
3.1.4 Cold Press
3.1.5 Microhardness Tester
3.1.6 Universal Testing Machine
3.2 วัสดุและสารเคมี
วัสดุและสารเคมีที่ใชในการทดลอง มีดังนี้
3.2.1 ผงอะลูมิเนียมออกไซด (Aluminium oxide Powders)
อะลูมิเนียมออกไซด (อะลูมินา) สูตรเคมี Al2O3 ใชเกรดเอ 16 เอสจี (A-16
SG) ซึ่งเปนอลูมินาที่มีปริมาณธาตุโซเดียมตํ่า อนุภาคมีขนาดเล็ก ความบริสุทธิ์รอยละ 99.70
โดยนํ้าหนัก
3.2.2 ผงไททาเนียมคารไบด (Titanium carbide powders)
ไททาเนียมคารไบด มีสูตรทางเคมีคือ TiC ลักษณะเปนผงสีดํา ความบริสุทธิ์
รอยละ 99.5 โดยนํ้าหนัก มีขนาดอนุภาคโดยเฉลี่ยนอยกวา 2 ไมครอน
2. ใชระดับการยอหนา
หัวขอใหญ พิมพชิดซาย ใชตัวพิมพใหญหรือหนักกวาปกติ เวนระยะหางจาก
ขอความดานบน 4 ชวงระยะพิมพเดียว ถาเปนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของทุกคํา
ในหัวขอใหญ ใหพิมพดวยตัวใหญ ยกเวนบุพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) และคํานําหนา
นาม (Article) ไมตองพิมพตัวใหญ แตถาคําเหลานี้เปนคําแรกของหัวขอใหพิมพตัวใหญ
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หัวขอรอง พิมพยอหนา เวนระยะ 6 ตัวอักษร
หัวขอยอย พิมพยอหนาตัวอักษรเขามาอีก (เวนระยะ 12 ตัวอักษร)
(ดูรายละเอียดในบทที่ 6)

วิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมตัวอยางแมลง

การเก็บรวบรวมตัวอยางแมลง
สถานที่เก็บตัวอยาง
ทําการเก็บตัวอยางแมลงที่เปนอาหารของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลางของประเทศไทยรวม 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรี
สะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ เก็บตัวอยางในตลาดเชาเวลา 05.30-07.30 น. และ
ตลาดเย็นเวลา 16.00-18.00 น. ของอําเภอเมืองทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ระยะเวลาที่ทําการเก็บตัวอยาง
เริ่มทําการเก็บตัวอยางตั้งแตเดือนตุลาคม 2536 ถึง พฤศจิกายน 2537 โดยเก็บตัว
อยางทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เปนระยะเวลา 12 เดือน

การเก็บรักษาตัวอยางแมลง
นําตัวอยางที่เก็บไดมาแยกเปนพวก หรือชนิด นํามาถายรูป และจดบันทึกลักษณะ
ตาง ๆ ของแมลง แลวดองตัวอยาง โดยใชแอทธิลแอลกอฮอลความเขมขน 70 เปอรเซนต พรอม
เขียนฉลากบอกสถานที่เก็บตัวอยาง วันที่เก็บ ผูเก็บ โดยบรรจุลงในขวดแกวที่มีขนาดเหมาะสม
กับตัวแมลง

การตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร
นําตัวอยางแมลงมาตรวจสอบหาชื่อวิทยาศาสตร โดยอาศัยลักษณะภายนอกและ
ภายใน ภายใตกลองจุลทรรศน พรอมทั้งศึกษาการกระจายของแมลงแตละชนิดที่พบในจังหวัด
ตางๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศไทย

ผลการศึกษา
สําหรับจังหวัดที่พบจํานวนแมลงมากที่สุดคือ จังหวัดอุบลราชธานี พบ 22 ชนิด
รองลงมาไดแก จังหวัด ยโสธร พบ 21 ชนิด
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2.8 ตาราง
2.8.1 ตารางกับการแสดงเนื้อความ
ตารางจะชวยใหผูวิจัยนําเสนอขอมูลตัวเลขจํานวนมากโดยใชเนื้อที่ในการพิมพไมมาก
นัก ตารางจะนําเสนอคาตัวเลขตาง ๆ โดยมีการจัดอยางเปนระเบียบตามแถวและแนวซึ่งชวยในการ
เปรียบเทียบ
ในการวิจัยเรื่องหนึ่ง ๆ ควรกําหนดวาจะนําเสนอตารางจํานวนเทาใด ทั้งนี้เพราะวา ถา
ตารางมากเกินไป ตารางจะแทรกเต็มขอความหมดและทําใหผูอานอานขอความลําบาก อีกทั้งการพิมพ
ตารางยากกวาการพิมพขอ ความ ดวยเหตุผลดังกลาวตารางจึงนําเสนอขอมูลสําคัญ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับเนือ้ ความ
เพื่อไมใหเนื้อความเต็มไปดวยตัวเลข ในขณะเดียวกัน ถาตัวเลขที่นําเสนอมีไมมากนัก การนําเสนอควร
รวมกับเนื้อความ
ในการนําเสนอตาราง ใหพิจารณาปริมาณขอมูลที่ผูอานจําเปนตองมีเพื่อเขาใจขอความ
ที่กําลังอาน แลวจึงตัดสินใจวาขอมูลนั้นควรนําเสนอเปนเนื้อความ หรือเปนตาราง หรือเปนภาพ ถาขอ
มูลละเอียดมากควรนําเสนอในภาคผนวก
โดยปกติ ตารางใชนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณ แตในบางครั้งใชเพื่อเสนอขอมูลเชิงคุณ
ภาพไดเชนกัน ตารางที่นําเสนอขอมูลเชิงปริมาณจะมีประสิทธิภาพเมื่อมีการจัดนําเสนอขอมูลอยางดีที่
ผูอานสามารถจับความหมายไดรวดเร็ว
2.8.2 สวนประกอบของตาราง
ตารางประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน :
1) หมายเลขตาราง จะใชคําวา ตารางที่ แลวใสหมายเลขของตารางตามลําดับตามที่
ปรากฏในเนื้อความ โดยเริ่มจากตารางที่ 1 โดยปกติหมายเลขตารางไมนิยมประสมกับตัวอักษร เชน ตา
รางที่ 1ก แตถาในภาคผนวกมีตารางจะใชตัวอักษรกํากับหมายเลขตาราง เชน ตารางที่ 1ก ตารางที่ 3ค
ซึ่งหมายถึงตารางที่ 1 ในภาคผนวก ก. และตารางที่ 3 ในภาคผนวก ค.
2) ชื่อตาราง ควรสั้น แตชัดเจน และไดความ ไมมีรายละเอียดมากเกินไป
3) หัวขอในตาราง ตารางเปนการจัดกลุมขอมูลที่นําเสนอเพื่อชวยใหเปรียบเทียบ
ไดงาย ขอมูลจึงจัดเปนหมวดหมูโดยมีหัวขอกํากับ หัวขอควรสั้น กระทัดรัด ไมควรยาวเกินความยาว
ของขอมูลเมื่อพิมพแลว
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2.8.3 ความสัมพันธของตารางและเนื้อความ
ตารางทีส่ อื่ ความจะเสริมแตไมซากั
ํ้ บเนือ้ ความ ในเนือ้ ความควรอางทุกตารางทีน่ าเสนอ
ํ
และอธิบายขอมูลเดน ๆ ที่ปรากฏในตารางเทานั้น ถาในเนื้อความกลาวถึงขอมูลทุกเรื่องที่นําเสนอในตา
ราง ตารางก็ไมจําเปน ตารางแตละตารางจึงควรประสมประสานเปนสวนหนึ่งของเนื้อความ และควร
เขาใจไดในตัวเอง โดยอธิบายคํายอที่ใชในตาราง ยกเวนคํายอทางสถิติ เชน x S. D. df และอยาลืม
ระบุหนวยของการวัดในตาราง เชน หนวย : คน หนวย : บาท เปนตน
2.8.4 ความสัมพันธระหวางตาราง
ใหพยายามรวมตารางที่นําเสนอขอมูลซํ้ากัน โดยปกติขอมูลแตละแถวหรือคอลัมน
ไมควรปรากฏซําใน
้ 2 ตารางหรือมากกวานัน้ การนําเสนอตารางทัง้ หมดควรมีความคงทีเ่ พือ่ ความสะดวก
ในการเปรียบเทียบ ไมวาจะเปนรูปแบบ การนําเสนอหัวขอ และคําศัพทที่ใช
2.8.5 หมายเหตุตาราง (Notes)
หมายเหตุตารางจะใสไวทายตาราง มี 3 ประเภทคือ
1) หมายเหตุทั่วไป จะอธิบายใหรายละเอียดที่เกี่ยวของกับตารางโดยรวม จบดวย
การอธิบายคํายอ สัญลักษณที่ใชในตาราง ในการเขียนจะใชคํา หมายเหตุ และขีดเสนใต
ตัวอยางการลงหมายเหตุตาราง
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ตารางที่ 1 การกระจายของแมลงแตละชนิดที่พบในจังหวัดตาง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ครอบครัว/ชนิด
F.ACRIDIDAE
Patanga succincta
Acrida sp.
Gasrimargus sp.
Aiolopus tamulus
Aiolopus sp.
Cyrtacanthacris
tatarica
Quilta oryzae
Oxya sp.
Chondracris sp
ETETTIGONIDAE
Pyrgocorypha subulata
Mecopoda elongata
EGRYLLOTALPIDAE
Gryllotalpa africana
F.GRYLLIDAE
Brachytrupes
portentosus
Acheta bimaculatus
A. testaceus
F.TERMITIDAE
Termes flavicole

ชัยภูมิ นคร
ราชสีมา

จังหวัดที่พบ
บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ

อุบล
ยโสธร
ราชธานี
+

+
+
+

อํานาจ
เจริญ
+

+

+

+
+

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

F.BELOSTOMATIDAE

Lethocerus indicus
F.CICADIDAE
Platylomia assamensis
F.DYTESCIDAE
Cybis limbatus
F.HYDROPHILIDAE
Hydrous cavistanus
F.CERAMNYCIDAE
Apriona germari
Plocaderus obesus
Dorysthenes bunqueti
F.SCARABACIIDAE
Xylotrupes gideon
Anomala antiqua
Copris nevinsoni
Copris sp.
Copris iris
Onthophagus
sagittarius
O. seniculus
O.bonasus
F.BOMBYCIDAE
Bombyx mori
F.FORMICIDAE
Oecophylla smaragdina
F.VESPIDAE
Vespa cincta

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

หมายเหตุ เครื่องหมาย + หมายถึง ชนิดของแมลงที่พบในจังหวัดตางๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
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2) หมายเหตุเฉพาะ จะอางถึงคอลัมน แถว หรือรายการใดรายการหนึ่ง โดยจะพิมพ
(1, 2, 3) หรือ (a, b, c) เยื้องขวาบนขอความตรงที่ตองการหมายเหตุ
Table 2. Dry matter yield and crude protein from Erythrina leaves.
Dry weight yield

Crude protein

----------------------- (kg/plant) ------------------------Harvesting frequencies(1)
- every 90 days
- every 135 days
- every 180 days
F-test
Harvesting methods
- stripping
- cutting
F-test

3.80 a
3.87 a
4.65 b

0.79
0.78
0.90

*

ns

4.22
3.99

0.85
0.80

ns

ns

C.V. (%)
16.59
17.19
Means in the columns followed by different letters are significantly different
at P = 0.05, * = significant at P = 0.05 and ns = not significant.

(1)
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3) หมายเหตุความนาจะเปน (Probability Note)
เพื่อระบุผลการทดสอบนัยสําคัญ เครื่องหมาย * แสดงถึงคาที่ปฏิเสธสมมุติฐาน
ทางสถิติ (Null Hypothesis) โดยระบุคาความนาจะเปน (คา p) ในหมายเหตุ เชน * p < .05
ตารางที่ 3 ปริมาณเนื้อยางแทแหงในรอบ 6 เดือน โดยวิธีกรีดตาง ๆ
วิธีการที่
D/3, 5% ปาลมเปรี้ยว
D/3, 5% ปาลมดิบ
D/3, 5% สารการคา
D/2, 2.5% ปาลมเปรี้ยว
D/2, 2.5% ปาลมดิบ
D/2, 2.5% สารการคา
D/2, เจาของสวน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นํ้าหนักยางแหงรวม (กก./10 ตน)
28.63
29.33
28.11
34.04
32.58
34.88
28.13

F-test

*

* p < 0.05
ในตารางหนึ่ง ๆ อาจมีหมายเหตุทั้ง 3 ประเภทนี้ ในการเรียงลําดับ ใหเรียงหมายเหตุ
ทั่วไป หมายเหตุเฉพาะ และหมายเหตุความนาจะเปน โดยขึ้นบรรทัดใหม
Table 4.

Effects two pigeon food formulas on body weight and testicular
weight of pigeon.
No. of birds

Body wt. (g)a

Oviductal wt. (mg)*

10

425.7 ± 49.0

1822.4 ± 187.5

- formula 1

10

336.0 ± 21.5

247.8 ± 29.7

- formula 10

10

411.0 ± 38.8

1630.3 ± 101.0

Group
Control
Pigeon food

a

Mean ± S.D., *p < 0.05, **p < 0.01

42

2.8.6 ตารางจากแหลงอื่น
การนํ าตาราง (รวมถึงภาพ) จากแหลงอื่นมาใชเต็มรูปหรือนํามาดัดแปลง ควรไดรับ
อนุญาตจากผูเขียนหรือผูพิมพเผยแพรที่เปนแหลงเดิม หรืออยางนอยใหลงรายการอางอิงที่สมบูรณ
ถูกตอง ตารางที่คัดลอกมาหรือที่ปรับปรุงใหมจึงตองมีหมายเหตุทายตารางใหเครดิตแกเจาของเดิมและ
เจาของลิขสิทธิ์ โดยรูปแบบการเขียนหมายเหตุขึ้นอยูกับประเภทของเอกสาร
ตัวอยาง ตารางที่นํามาจากบทความวารสาร
หมายเหตุ จาก “ชื่อบทความ,” โดย ชื่อผูแตง, ป,
ชื่อวารสาร, ปที่, เลขหนา.
ตารางที่นํามาจากหนังสือ
หมายเหตุ จาก ชื่อหนังสือ (หนา), โดยชื่อผูแตง, ปที่พิมพ,
สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ.

ตารางที่ 5 การแบงประเภทเนยแข็ง(1)
ประเภทของเนย
ครีมชีส
โฮมมิลคชีส
สกิมมิลคชีส
โพรเซสชีส
เนมชีส

(1)

มันเนยไมรวมนํ้า
นํ้า
---------------- เปอรเซ็นต -------------≥ 60
≤ 55
≥ 50
≤ 37
> 45
≤ 60
≥ 45
≤ 45
ไมกําหนด
ไมกําหนด
(ตองขอความ
(ตองขอความ
เห็นชอบ)
เห็นชอบ)

หมายเหตุ จาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 31, 2522.
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2.8.7 การพิมพตาราง
ตารางที่นําเสนอ ควรพิมพแนวตั้ง เพื่อความสะดวกในการพิมพและการอาน โดยจัด
ตําแหนงตาง ๆ และที่วางอยางเหมาะสมเพื่อใหเห็นความสัมพันธของขอมูลที่นําเสนอในตารางอยาง
เดนชัด

2.9 ภาพ/รูป (Figures)
อาจเปนแผนผัง แผนภูมิ กราฟ ภาพถาย ภาพวาด ฯลฯ การใชภาพในวิทยานิพนธควรพิจารณา
อยางรอบคอบเชนกัน โดยปกติตารางใชเพื่อนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณ ทั้งนี้เพราะนําเสนอขอมูล
ละเอียดได ในขณะที่ภาพจะนําเสนอขอมูลที่ผูอานมองปราดจะทราบผลโดยรวม ภาพจึงเหมาะจะใช
อธิบายปฏิสัมพันธและความสัมพันธตาง ๆ และสื่อสารแนวคิดไดดีกวาขอความ
2.9.1 ภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสําหรับภาพที่ดี คือ งาย กระจาง และตอเนื่อง ภาพที่ดีควร
- เสริมมากกวาซํ้าขอความ
- นําเสนอขอเท็จจริงสําคัญ ๆ เทานั้น
- ละเวนรายละเอียดที่ดึงดูดสายตา
- อานงาย เขาใจงาย
- มีความคงที่ในการนําเสนอ ไมวาจะเปนลักษณะขนาด ตัวอักษร ลายเสน
ภาพที่นํ าเสนอจะเรียงลํ าดับหมายเลขตามลํ าดับที่กลาวถึงในเนื้อความในแตละบท
โดยเริ่มจากภาพที่ 1 เปนตนไป เชน ภาพที่ 2.1 หมายถึงภาพที่ 1 ในบทที่ 2 หรือ ภาพที่ 3.10 หมายถึง
ภาพที่ 10 ในบทที่ 3 โดยในเนื้อความใหอางหมายเลขของภาพ เชน ดังแสดงในภาพที่ 3
2.9.2 คําอธิบายภาพ
ภาพที่นําเสนอจะมีคําอธิบายสัญลักษณที่ใชในภาพ และคําอธิบายภาพสั้น ๆ ไดใจ
ความ คําอธิบายนี้จะใชแทนชื่อภาพไปในตัว
คําอธิบายภาพควรใหรายละเอียดอธิบายอยางพอเพียง โดยผูอานไมจําเปนตองไปอาน
คําอธิบายในเนื้อความอีก นอกจากนี้ควรระบุหนวยของการวัด ถาภาพที่ใชนํามาจากแหลงอื่น ใหระบุ
แหลงที่มาของภาพเชนเดียวกับการทําหมายเหตุทายตาราง
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2.9.3 การพิมพภาพ
การพิมพใหใชลักษณะเดียวกับตาราง แตลําดับที่และคําอธิบายภาพจะอยูใตภาพนั้น
กรณีที่ไมสามารถใหภาพและคําอธิบายอยูหนาเดียวกันได ใหใสคําบรรยายไวในหนาซายมือ และนับ
หนานั้นดวยแตไมตองพิมพเลขหนา ในกรณีที่ภาพนั้นตองเปนภาพถายอัดสําเนา ตองทําบนกระดาษ
ใหชัดเจน

2.10 เชิงอรรถ
เชิงอรรถ คือ ขอความตอทายหนา ที่ใชขยายหรือเสริมเนื้อความในหนานั้น หรือเปนการโยงให
ผูอานดูขอความที่มีความสัมพันธกันที่ปรากฏในหนาอื่น ๆ ขอความที่นํามาลงเชิงอรรถไมควรเปนขอ
ความที่ซํ้าซอน ขอความที่ไมจําเปนหรือไมเกี่ยวของกับเนื้อความ
ในกรณีที่เชิงอรรถยาวเปนยอหนา หรือตองการนําสมการคณิตศาสตรใสไวในเชิงอรรถ ขอให
พิจารณาวาจะนําขอความนั้นไปใสไวในเนื้อความหรือภาคผนวกจะเหมาะสมกวาหรือไม
การเขียนเชิงอรรถ จะใชเครือ่ งหมายดอกจัน * กํากับตรงเนือ้ ความทีต่ อ งการเสริม (ดังตัวอยาง) ใน
แตละหนา ใชเครื่องหมายดอกจันไมเกิน 3 ครั้ง ถามีเชิงอรรถมากวานี้ จะใชเครื่องหมาย + (dagger)
และ ++ (double dagger) ตามลําดับ

ตัวอยาง
สิ่งมีชีวิตหรือโดยเฉพาะจุลินทรียจะสรางสารที่สามารถเขาเกาะจับโมเลกุลที่มีธาตุ
เหล็กไดโดยตรง โดยสารดังกลาวจะเปนสารในกลุม ligands ที่มีความจําเพาะเจาะจง
สู ง ต อ ไอออนโมเลกุ ล ของธาตุ เ หล็ ก หรื อ ที่ รู  จั ก กั น ในนามของซิ เ ดอร โ รฟอร
(Siderophores)*
*Siderophores เปนภาษากรีก หมายถึง iron carrier
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2.11 ภาคผนวก
ภาคผนวก คือ เนื้อหาสวนที่เพิ่มเติมไวทายวิทยานิพนธ เพื่อใหเนื้อหาของวิทยานิพนธมีความ
สมบูรณขึ้น ภาคผนวกมีจุดประสงคเพื่อชวยใหผูเขียนสามารถนําเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวของที่ไมใช
เนื้อเรื่องโดยตรงได เพราะถานําเสนอในเนื้อเรื่องจะดึงความสนใจของผูอาน
ภาคผนวกอาจมีหลายลักษณะเชน ตารางขนาดใหญ คําศัพท แบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
ในวิทยานิพนธอาจมีภาคผนวกเดียว ใหใชคําวา ภาคผนวก ในกรณีมีหลายภาคผนวก ใหใช
อักษรกํากับ เชน ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ตามลําดับที่กลาวถึงในเนื้อความ ภาคผนวกแตละเรื่องจะมี
ชื่อเรื่องกํากับ สวนในเนื้อความ ใหอางถึงภาคผนวกนั้น เมื่อตองการใหผูอานติดตามอานเพิ่มเติม
(เชน ดูภาคผนวก ก.)
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บทที่ 3
การอาง
ขอมูลตาง ๆ ที่ผูเขียนใชอาง (Cite) เพื่อการเรียบเรียงวิทยานิพนธ ผูเขียนควรระบุชื่อผูแตงและ
ปของงานนั้น การอางถึง (Citation) เชนนี้เปนการระบุแหลงเพื่อชวยใหผูอานหาแหลงขอมูลนั้นโดยดู
จากรายการอางอิง (References) ที่รวบรวมการอางถึงทั้งหมดไวทายเลม
การอางที่นิยมทั่วไปมีหลายแบบ แตวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอใหใช
การอางแบบนาม-ป แทรกในเนื้อความ

3.1 การอางระบบนาม-ป
การอางระบบนาม-ป เปนการอางถึงชื่อผูแตงและปที่พิมพแทรกปนไปในเนื้อหา ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
3.1.1 อางทั้งชื่อผูแตงและปโดยใสไวในวงเล็บ กรณีนี้ใชเพื่อเนนขอความ แนวคิดที่นํามาอาง
ในปจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกไผตงกันมาก แหลงปลูกที่สําคัญคือ
ปราจีนบุรี ซึ่งมีเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 72,000 ไร (สมหมาย ชื่นราม, 2536)
การปลูกพืชอาหารสัตวตระกูลถั่วติดตอกัน 2 ป โดยมีการใสปุย
ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม และซัลเฟอร ทําใหปริมาณไนโตรเจนในดินเพิ่มขึ้น
ประมาณ 27 กก. N ตอไร (Gibson, 1988)

3.1.2 อางชื่อผูแตงอยูในเนื้อความ และใสปไวในวงเล็บ กรณีนี้เปนการเนนชื่อผูแตงที่เปน
เจาของขอความ แนวคิดที่อางมานั้น
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กรมวิทยาศาสตรบริการ (2527) ใหรายละเอียดการลดหรือจํากัดจํานวนนก
พิราบ... วามีอยูหลายวิธีที่เปนที่ยอมรับ
นิรนาม (2539) ไดรายงานวาลักษณะทั่วไปของขาวพันธุเฉียงพัทลุงมีใบสี
เขียว ใบธงนอน ความสูงประมาณ 150 เซนติเมตร
Gibson (1988) พบวาการปลูกพืชอาหารสัตวตระกูลถั่วติดตอกัน 2 ป...
3.1.3 อางทั้งชื่อผูแตงและป ในเนื้อความโดยไมใสวงเล็บ กรณีนี้ตองการเนนทั้งปและเจาของ
ขอความ
ในป 2537 กรมสงเสริมการเกษตร พบการแพรกระจายของ...

ผูเขียนสามารถใชการอางทั้ง 3 ลักษณะนี้ประสมประสานกับเนื้อความไดตลอดทั้งเลม

3.2 การเขียนชื่อผูแตง
ผูแตงในที่นี้ รวมถึง
1) บุคคลที่เปนผูเขียน ผูแปล ผูรวบรวมและบรรณาธิการ
2) ในกรณีที่ไมปรากฏชื่อบุคคลเปนผูรับผิดชอบ ใหใชชื่อหนวยงาน องคการ ที่เปนเจาของ
รับผิดชอบงานนั้น
ในการระบุชื่อผูแตง มีหลักดังนี้
3.2.1 ผูแตงชาวไทย
ผูแตงที่เปนคนไทย ใหใชทั้งชื่อและนามสกุล แมวาจะเขียนงานเปนภาษาอังกฤษ
ก็ตาม
(มานพ รุจิภากร, 2538)
(Wichit Srisa-an, 1997)
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3.2.2 ผูแตงมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ หรือ สมณศักดิ์ ใหใสไวหนาชื่อดวย
(หลวงวิจิตรวาทการ, 2529)
(พระยาอนุมานราชธน, 2515)
(กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ, 2514)
(ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2521)
(พระเทพวิสุทธิเมธี [ปญญานันทภิกขุ], 2509)
พระธรรมปฎก (2539)
(ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2507)
3.2.3 ผูแตงมียศทางทหาร ตํารวจ หรือมีตําแหนงทางวิชาการ เชน ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย หรือมีคําเรียกทางวิชาชีพ เชน นายแพทย แพทยหญิง ทันตแพทย เภสัชกร ไมตองใส
ยศ หรือตําแหนงทางวิชาการ หรือคําเรียกทางวิชาชีพนั้น ๆ
(วสิษฐ เดชกุญชร, 2535)
(ประเวศ วะสี, 2540)
ปวย อึ้งภากรณ (2530)
3.2.4 ผูแตงที่เปนชาวตางประเทศ ใชชื่อสกุล (Surname) เทานั้น วิธีที่สะดวกคือ ใชชื่อนั้น
โดยไมตองถอดเปนภาษาไทย
Matsushima (1975)
(Yoshida, 1981)
(Mayer, 1972)
3.2.5 ผูแตงที่ใชนามแฝง
ในกรณีทที่ ราบนามจริง ใหใชนามจริง แตถา ไมทราบนามจริง ใหใชตามนามแฝง เชน
(Twain, 1962)
(นายหนหวย, 2508)
(หยก บูรพา, 2520)
(Dr. Seuss, 1968)
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3.2.6 ผูแตงเปนสถาบัน
1) ถาเปนหนวยงานรัฐบาล เชน กระทรวง และงานที่อางนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวของกับทุก
หนวยงานในกระทรวง ใหลงชื่อ กระทรวงเปนผูแตง เชน
(กระทรวงมหาดไทย, 2538)
กระทรวงศึกษาธิการ (2507)
2) ถาสิ่งพิมพออกในนามของหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา หรือหนวยงานยอย
กวากรม ใหใชชื่อกรมหรือเทียบเทา โดยเขียนชื่อหนวยงานระดับสูงกอน เชน
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2539)
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม, 2540)
(กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและแผน, 2537)
สํานักงานสถิติแหงชาติ (2532)
3) คณะกรรมการที่มีสํานักงานเปนอิสระ ใหใสชื่อคณะกรรมการไดเลย เชน
(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2520)
ถาคณะกรรมการนั้นจัดตั้งโดยสถาบันเพื่อมอบหมายหนาที่เฉพาะ ใหใชชื่อสถาบัน
หลักกอน เชน
(American Library Association, Reference and Adult Service Division,
Standards Committee, 1976)
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4) หนวยงานสถาบัน ลักษณะอื่น ๆ ใหใชชื่อ
(สํานักพิมพดวงกมลสมัย, 2539)
(ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด, 2537)
(ธนาคารกสิกรไทย, ฝายพัฒนาบุคคลและองคการ, 2540)
มูลนิธิสรางสรรคเด็ก (2539)

3.3 ปที่พิมพ
ใหใชปที่พิมพของงานนั้น งานภาษาไทยมักใช ปพุทธศักราช สวนงานภาษาตางประเทศใชปค
ริสตศักราช
ในกรณีที่ไมปรากฏปที่พิมพ ในขอความใหอางชื่อผูแตง ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) และ
คํายอ n.d. (ยอมาจาก no date of publication) สําหรับงานตางประเทศ หรือ ม.ป.ป. (ยอมาจากไมปรากฏ
ปที่พิมพ) สําหรับงานภาษาไทย
ในกรณีที่งานนั้นอยูระหวางการพิมพเผยแพร ใชคําวา (in press) หรือ (อยูระหวางการจัดพิมพ)
ในวงเล็บ
ตัวอยาง
(ม.จ. อากาศดําเกิง รพีพัฒน, ม.ป.ป.)
(Robinsons, n.d.)
(Harlow, in press)
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3.4 หลักการอางและตัวอยาง
3.4.1. งานเรื่องเดียวโดยผูแตงคนเดียว
ตัวอยาง
ระบบราชการไทยใน พ.ศ. 2539 ไมสามารถดึงดูดคนดี-คนเกง เขาสูระบบไดอีกตอไป
ในบางสาขามีอัตราสูญเสียกําลังคนถึงรอยละ 30 ตอป (แนงนอย ศรีวราธนบูลย,
2538)
นับตั้งแตการริเริ่มการกรีดยาง ไดมีการคิดคนหาสารเรงนํ้ายางประเภทตาง ๆ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตของนํ้ายาง เชน ใชสวนผสมของดินเหนียวคลุกกับมูลวัวทาเปลือกกรีด ซึ่งก็ให
ผลดีในระดับหนึ่ง (Chapman, 1951)
จากงานวิจัยของ Yuwadee Manakasem (1995) พบวาอุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ 21oซ จะ
เริ่มชักนําใหเกิดตาดอกในมังคุด

ในยอหนาหนึ่ง ๆ ถามีการอางงานนั้นซํ้าอีกครั้งหนึ่ง ไมตองระบุปพิมพในการอางครั้งตอมา
ตัวอยาง
เพ็ญพร เสถียรสวัสดิ์ (2535) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการประเมินระบบ
สารนิเทศไววาเพื่อเปนการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสารนิเทศในปจจุบัน
และเพื่ อ รู  ถึ ง แนวทางในการปรั บ ปรุ ง ระบบสารนิ เ ทศในอนาคต นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533) ไดระบุวัตถุประสงคของการประเมินระบบ
สารนิเทศเพิ่มเติมวาเพื่อสํารวจปญหาอุปสรรค... เพ็ญพร เสถียรสวัสดิ์ พบวา การ
ประเมินระบบสารสนเทศนั้นจะชวยให...
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3.4.2. งานที่มีผูแตงหลายคน
1) ผูแตง 2 คน
อางชื่อผูแตงทั้ง 2 คน ทุกครั้งที่มีการอางถึง งานภาษาไทยใชคําวา และ งานภาษา
อังกฤษใช and เชื่อมระหวางชื่อผูแตงทั้งสอง
ตัวอยาง
จากการสํารวจการใชคอมพิวเตอรในกลุมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พบวา
สํานักหอสมุดในกลุมหองสมุด สถาบันอุดมศึกษาใชคอมพิวเตอรในงานบริการมาก
กวางานเทคนิค (11 : 8 แหง)... (จารุพร พงศศรีวัฒน และ ประภาวดี สืบสนธิ์, 2534)
Ivry and Keele (1989) recently found that difficulty in timing control in...
อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการสรางดอกเห็ด ขึ้นอยูกับสายพันธุ อยางไรก็
ตาม ชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมอยูระหวาง 10-250C ที่เหมาะสมที่สุดประมาณ 10-16oC
(Pryzbylowics and Donoghue, 1988)
2) ผูแตง 3-5 คน
อางชื่อผูแตงทุกคนครั้งแรก โดยใชเครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นระหวางชื่อผูแตงแตละ
คนใชคําวา และ หรือ and กอนชื่อผูแตงคนสุดทาย
สําหรับการอางครั้งตอมา จะใชชื่อผูแตงคนแรกตามดวยคําวา และคณะ หรือ และ
คนอื่น ๆ สําหรับงานภาษาไทย สวนงานภาษาอังกฤษ ใชคําวา et al. หรือ and others
พิษณุ จงสถิตยวัฒนา, เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ และ อัจจิมา จันทรทิพย (2528) ไดสรุป
เกี่ยวกับ... (การอางครั้งแรกในเนื้อความ)
พิษณุ จงสถิตยวัฒนา และคนอื่น ๆ (2528) พบวา... (การอางครั้งตอมา)
Zarrow, Yochim, McCarthy, and Sanborn (1964) พบวา... (การอางครัง้ แรกในเนือ้ ความ)
Zarrow et al. (1964) พบวา... (การอางครั้งตอมา)
นอกจากนี้ Zarrow et al. ยังพบวา... (การอางครัง้ ตอมาในยอหนาเดียวกัน ไมตอ งระบุ
ปทพี่ มิ พ)
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แตถาการอางครั้งตอไป เมื่อเขียนยอโดยใช et al. หรือ and others หรือ และคนอื่น ๆ
แลว ทําใหคลายคลึงกับงานอื่น เชน
Bradley, Ramirez, and Soo (1973)...
Bradley, Soo, Ramirez, and Brown (1973)...
ถาเขียนยอจะปรากฏเปน Bradley and others (1973) เหมือนกัน ดังนั้น เพื่อไมใหผู
อานสับสนใหเขียนชื่อผูแตงทุกคน
3) ผูแตง 6 คน หรือมากกวานั้น
ใหอางเฉพาะชื่อผูแตงคนแรก ตามดวย et al. หรือ and others สําหรับงานภาษา
อังกฤษ หรือตามดวย และคณะ หรือ และคนอื่น ๆ สําหรับงานภาษาไทย
แตถาละชื่อผูแตงแลว ทําใหงานที่อางคลายกับงานอื่น ใหระบุชื่อผูแตงคนตอมาเรื่อยๆ
จนกวาชื่อผูแตงจะไมซํ้ากัน
Shipe, Basselte, Deane, Dunkley, Hammond, Harper, and Kleyn (1978)
Shipe, Basselte, Deane, Hammond, Harper, Kleyn, and Morgan (1980)
การอางในเนื้อความจะเปนดังนี้
Shipe, Basselte, Deane, Dunkley, et al. (1978) และ
Shipe, Basselte, Deane, Hammond, et al. (1980)
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3.4.3 งานที่ผูแตงเปนสถาบัน
ใหระบุชื่อเต็มของสถาบันเมื่ออางครั้งแรก และถาสถาบันมีชื่อยอที่เปนทางการใหระบุ
ใน [ ] สวนการอางครั้งตอมา ใหใชชื่อยอนั้น ในกรณีที่ไมมีชื่อยอ ใหอางชื่อเต็มสถาบันทุกครั้ง
ตัวอยาง
เห็ดหอมบางพันธุอ าจมีขนหรือเกล็ดหยาบ ๆ ติดอยู กานดอกมีสขี าวหรือสีนาตาลอ
ํ้
อน
เมื่อถูกอากาศจะมีสีเขมขึ้น (กรมสงเสริมการเกษตร, 2537)
การอางครั้งแรก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [ม.ส.ธ.] (2530) ไดกลาวถึงวัตถุประสงค...
ปญหาดานการเงินที่เกิดขึ้นทําใหองคกรตองรีบแกไขโดยทันที
(The Stock Exchange of Thailand [SET], 1995)
(Center for Information Management and Technology [CIMTECH], 1998)
(United Nations Development Programme [UNDP], 1995)
การอางครั้งตอมา
จากการสํารวจเกี่ยวกับผลของการประเมินพบวา... (ม.ส.ธ.,2530)
SET (1995) ไดกลาวถึงภาวะเศรษฐกิจไทย...
(CIMTECH, 1998)
(UNDP, 1995)

3.4.4 งานที่ไมปรากฏชื่อผูแตง (รวมถึงงานดานกฏหมาย)
ในเนื้อความใหอางโดยเขียนชื่อเรื่องและป ใชเครื่องหมายอัญประกาศ “ ” ลอมชื่อ
เรื่องของบทความ และขีดเสนใตชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ รายงาน หรือเอกสารนั้น
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ตัวอยาง
ขณะนี้ประเทศไทยตามหลังประเทศอุตสาหกรรมในเอเชียอยูมาก ไมวาจะ
เปนระบบโทรศัพท โทรทัศน ไปจนถึงการติดตอผานดาวเทียม ประเทศไทยตามหลัง
แมกระทั่งมาเลเซียที่กําลังเรงพัฒนาคนอยางขะมักเขมน (The New Rich in Asia,
1985)
สภาคองเกรสไดจัดตั้ง Commision on New Technological Uses of
Copyrighted Works (CONTU) เพื่อพิจารณาแนวทางในการคุมครองโปรแกรม
คอมพิวเตอร (“Public Law 93-573, liltle11, 88-stat-1973,” 1987)
ในกรณีที่งานที่อางไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีผูทําหนาที่เปนบรรณาธิการหรือ
ผูรวบรวม ถาเปนบรรณาธิการใหใชคําวา บรรณาธิการ หรือ ed. และผูรวบรวม ใช
คําวา ผูรวบรวม หรือ comp. เชน
(เนตรนภา ทองกาน, บรรณาธิการ, 2530)
สุเทพ นาธรพันธ, ผูรวบรวม (2531)
(Gray, ed., 1992)
(Woodworth, comp., 1995)

3.4.5 งานที่ผูแตงมีชื่อสกุลตรงกัน
ใหระบุชื่อยอของผูแตงกํากับในเนื้อความโดยตลอด แมวาปพิมพของงานนั้นจะตาง
กันก็ตาม ชื่อยอจะชวยใหผูอานไมสับสน และหารายการอางอิงที่อยูทายเลมไดพบ
ตัวอยาง
R. D. Stueart (1964) และ C. Stueart (1970) ระบุวา...
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3.4.6 งานหลายเรื่องอางภายในวงเล็บเดียวกัน
การอางงาน 2 เรื่องหรือมากกวานั้นไวภายในวงเล็บเดียวกัน สามารถปฏิบัติไดดังนี้
1) งานของผูแตงคนเดียวกัน แตปที่พิมพตางกัน ใหจัดเรียงตามปที่พิมพ โดยระบุชื่อ
ผูแตงครั้งเดียว และเอางานที่กําลังจัดพิมพ ซึ่งยังไมปรากฏปพิมพไวทายสุด
ตัวอยาง
งานวิจัยในอดีต (Anderson, 1977, 1980, in press) และจากงานวิจัยของ
Jackson (1979, 1984, 1983) ชี้ชัดวา...

2) งานของผูแตงคนเดียวกันและปที่พิมพซํ้ากัน ใหใชอักษร ก ข ค ง กํากับหลังปที่
พิมพสําหรับงานภาษาไทย และใชอักษร a, b, c, d กํากับ หลังปที่พิมพสําหรับงานภาษาตางประเทศ
ตัวอยาง
Dingkuhn (1990a, 1990b, 1991, 1992a) พบวาการปลูกขาวในแปลงหวานนํ้าตม
ที่มีความหนาแนนมีผลทําใหประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงตํ่า

3) งานหลายเรื่องโดยผูแตงหลายคน
ใหเรียงลําดับงานที่อางตามลําดับอักษรชื่อผูแตง แลวคั่นงานแตละงานดวยเครื่อง
หมายอัฒภาค ( ; )
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ตัวอยาง
Dingkuhn et al. (1990a; 1990b) และ Schiner et al. (1990a; 1990b) รายงานวา ขาว
พันธุ IR64 ที่ปลูกแบบหวานขาวงอกและปลูกแบบเปนแถว จะมีการสรางหนอ
มากกวา
งานวิจัยหลายเรื่องเกี่ยวกับการสรางนํ้าหนักแหงสวนเหนือดินของขาวในแปลงหวาน
นํ้าตมและแปลงปกดํา (Dingkuhn et al., 1990a; 1990b; Schinez et al., 1990a;
1990b)
อุณหภูมิที่เห็ดหอมไดรับระหวางการพัฒนาดอกเห็ดจะมีผลตอรูปรางและผลผลิต
(Khan et al., 1991; Przybylowicz and Donoghue, 1988)
ในกรณีอางงานหลายเรื่อง มีทั้งผูแตงชาวไทยและชาวตางประเทศ ใหอางชื่อภาษาไทยใหครบ
กอน แลวจึงตามดวยชื่อที่เปนภาษาตางประเทศ เชน
(บํารุง กลัดเจริญ และฉวีวรรณ วิณาวงศ, 2527; ประยูร อุลุชาฎะ, 2525; Kankel, 1981;
Tromby and others, 1992)
3.4.7 งานแปล
การอางงานแปล ใหลงชื่อผูเขียนที่เปนเจาของเรื่อง ถาไมทราบใหลงชื่อผูแปล แลว
ตามดวยคําวา ผูแ ปล สําหรับงานทีผ่ แู ปลทีเ่ ปนคนไทย หรือ Tr. สําหรับงานทีผ่ แู ปลเปนชาวตางประเทศ
ตัวอยาง
(เบนิโต, 2532)
(Cleary, Tr., 1991)
(อาภรณ เตชะโส, ผูแปล, 2532)
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3.4.8 บทวิจารณ
การอางงานที่เปนบทวิจารณ ใหใสชื่อผูวิจารณ
ตัวอยาง
(Sage, 1973)
(พิชัย ชูวงศ, 2540)

3.4.9 เอกสารพิเศษและสื่อโทรทัศน
ในกรณีที่อางเอกสารพิเศษ หรือสื่อลักษณะอื่น ๆ เชน รายการวิทยุ รายการโทรทัศน
ปาฐกถา สไลด แถบบันทึกเสียง แผนเสียง แผนที่ ภาพเลื่อน ฟลมสตริปส ใหระบุลักษณะพิเศษของ
เอกสารหรือสื่อที่ใชดวยเชน
1) ตนฉบับตัวเขียน คัมภีรโบราณ
(“การเกต” สมุดไทยขาว อักษรไทยเสนดินสอดํา, 1:55)
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, สมุดไทยดํา : 42-43)
(London, British Library, Arundel Mss; 285, fol, 165b)
2) รายการวิทยุ โทรทัศน
(สมโรจน สวัสดิกุล ณ อยุธยา, รายการวิทยุ, เรื่องคํา, 2525)
3) ภาพยนตร (Film) ภาพเลื่อน (Filmstrip) ภาพนิ่ง (Slide) วีดิทัศน (Videotape)
(เทคนิคการปรุงอาหาร, ภาพเลื่อน, 2531)
(ชาตรี คงบุญ, วีดิทัศน, 2536)
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4) แถบบันทึกเสียง แผนเสียง เทปคาสเสต ซีดี-รอม
(ดวงดาว ภาคิน, แถบบันทึกเสียง, 2531)
(ใช Access อยางไรไมตอง code, ซีดี-รอม, 2540)
(Smart Kids: English Reading & Listening Comprehension, CD-ROM, 1997).
3.4.10 การสื่อสารระหวางบุคคล
การสื่อสารระหวางบุคคลรวมถึงจดหมาย บันทึก การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส (เชน
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ปายกระดานอิเล็กทรอนิกส กลุมผูใช ฯลฯ) การสนทนาทางโทรศัพท และการ
สื่อสารรูปแบบอื่นในลักษณะเดียวกันนี้
เนื่องจากการสื่อสารเชนนี้ ถาผูอานสนใจจะไมสามารถติดตามคนหาได ดังนั้นจึงจะ
อางเฉพาะในเนื้อหาเทานั้น โดยไมนําไปรวมเปนรายการอางอิงไวทายเลม
วิธีการอางใหลงชื่อตัว (ชื่อยอในกรณีเปนชาวตาวประเทศ) และชื่อสกุลของผูสื่อสาร
และใหวันที่ที่ถูกตองที่สุด
ตัวอยาง
วิจิตร ศรีสอาน (การสื่อสารระหวางบุคคล, 27 กรกฎาคม 2540)
Tanongsak Bhisarnsilp (personal communication, April 29, 1998)
(R. D. Stueart, personal communication, September 19, 1997)
3.4.11 สื่ออิเล็กทรอนิกส
ในกรณีที่อางขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหใสชื่อผูรับผิดชอบหลักตามดวยประเภท
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกส แลวตามดวยปที่ผลิต เชน
1) แฟมขอมูล (Data File)
(Kline, Data File, 1979)
2) โปรแกรมคอมพิวเตอร
(Hardy, Computer Program, 1992)
3) สาระสังเขป หรือขอมูลที่สืบคนจากระบบออนไลน
(Rex, Online, 1992)
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4) สาระสังเขป หรือ ขอมูลที่สืบคนจากซีดี-รอม (CD-ROM)
(Bower, CD-ROM, 1993)
5) เครือขายอินเทอรเน็ต
(Emblads, www, 1994)
Foundation of Ontario Canadian Center on Substance Abuse (www,
1993)
3.4.12 การอางเฉพาะสวนของงานนั้น
ในบางครั้ง ถาตองการอางเฉพาะบางสวนของงานนั้น ใหระบุเลขหนา บท ภาพ ตาราง
หรือสมการ ตรงจุดที่เหมาะสมในเนื้อความ
(Durr, 1984, p.33)
(Wilbey, 1994, pp. 107-108)
(Varnam, 1994, chap. 2)
(พระธรรมปฎก, 2539, หนา 128)
(ประเวศ วะสี, 2538, หนา 21)
3.4.13 การอางสวนหนึ่งของงานรวมเรื่อง
การอางบทความในหนังสือรวมเรื่องหรือรวมผลงานของผูเขียนหลาย ๆ คน ใหอางชื่อ
ผูเขียนงานนั้นเปนหลัก ถาไมปรากฏ จึงอางชื่อบรรณาธิการ และวงเล็บคําวา บรรณาธิการ หรือ ed.
กํากับทายชื่อ
3.4.14 การอางงานที่มีผูอื่นอางไว
ในกรณีที่มีการอางงานที่ผูอื่นอางไวกอนแลว ถือวาไมใชเปนการอางโดยตรง ใหระบุ
ชื่อผูแตงของงานทั้งสอง โดยระบุผูแตงของงานแรกที่เปนงานเดิมตามดวยคําวา อางถึงใน สําหรับงาน
ภาษาไทย และใชคําวา quoted in สําหรับงานภาษาตางประเทศ แลวระบุชื่อผูแตงของงานอันดับรอง
เชน
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ตัวอยาง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่ขาดความมั่งคั่งทางจิตใจประกอบนั้น กลับทําใหผูคน
เหนื่อยขึ้น ระทมทุกขขึ้น ขัดแยงระหวางกันมากขึ้น และรุนแรงตอกันยิ่งขึ้น
(ประเวศ วะสี, 2538 อางถึงใน ยศ สันตสมบัติ, 2539, หนา 12)
(Barker, 1991, quoted in Bellinger, 1994)
ถางานอันดับรอง ไมไดระบุปที่พิมพของงานแรกไว ใหลงชื่อผูแตงงานแรก
ตัวอยาง
การรักษาวัฒนธรรมทางภาษา ดวยการใชภาษาอยางถูกตองตั้งแตการควบกลํ้า
คําศัพท ไปจนถึงการประพันธ สิ่งเหลานี้ลวนแตตองเนนหนักควบคูไปกับ
การเรียนภาษาตางประเทศใหเชี่ยวชาญ เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ “พูดก็เนียน เขียนก็แนบแบบวาจา
ไมบอ ๆ บา ๆ ภาษาคน”
(กรมหมื่นพิทยาลงกรณ อางถึงใน อาจิณ จันทรัมพร, 2539, หนา 123)
ในกรณีที่ตองการอางถึงชื่อผูแตงงานแรกไวในเนื้อหา ใหวงเล็บเฉพาะปที่พิมพและ
เลขหนา (ถามี) ของงานอันดับแรกนั้น และลงรายการของเอกสารอันดับรองไวในวงเล็บ เชน
ตัวอยาง
Toffler (1990, p. 24 อางถึงใน สุกัญญา สุดบรรทัด, 2538, หนา 131) แบง
สังคมเปนสามยุค ยุคคลื่นลูกที่หนึ่ง คือยุคเกษตรกรรม ยุคคลื่นลูกที่สอง ยุค
อุตสาหกรรม และยุคคลื่นลูกที่สาม ยุคอารยธรรมใหมสุดของมนุษยชาติ หรือ
ยุคสารสนเทศ
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บทที่ 4
การเขียนรายการอางอิง
การอ า งถึ ง ทั้ ง หมดที่ ป รากฏในเนื้ อ หาวิ ท ยานิ พ นธ จะนํ ามารวบรวมเป น รายการอ า งอิ ง
(References) ไวทายเลม รายการอางอิงเหลานี้จะใหขอมูลจําเปนที่ชวยใหการสืบคนงานแตละงานทําได
อยางสะดวก รายการอางอิงที่ใชสนับสนุนการวิจัยควรมีจํานวนพอเหมาะ โดยเลือกสรรอางถึงงานที่
เดนที่เกี่ยวของ มีการอางอยางถูกตอง เชน ถาใชสาระสังเขปบทความ แตมิไดคนและอานบทความฉบับ
เต็ม รายการอางอิงควรระบุวาอางสาระสังเขป ดังนั้นมาตรฐานการอางจะชวยใหรายการอางอิงถูกตอง
สมบูรณ เปนประโยชนตอผูอาน

4.1 จุดประสงคของรายการอางอิง
เนื่องจากจุดประสงคประการหนึ่งของรายการอางอิงคือ ชวยใหผูอานสามารถคนและติดตาม
ใชงานตาง ๆ ที่อางในวิทยานิพนธ ดังนั้น รายการอางอิงตองถูกตองและสมบูรณ งานทุกงานที่อางถึงใน
เนื้อความตองปรากฏในรายการอางอิง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง รายการอางอิงทุกเรื่องตองมีการอางถึงใน
เนื้อความ ผูเขียนตองตรวจสอบและมั่นใจวางานแตละเรื่องที่อางปรากฏทั้งสองแหง ผูแตงและปที่อาง
ในเนื้อความตองตรงกับปที่อยูในรายการอางอิงขางทาย ทั้งนี้เพราะถาเกิดความผิดพลาดขึ้นแสดงถึง
ความเลินเลอและมีผลตอความเปนนักวิชาการของผูเขียน

4.2 สวนตาง ๆ ของรายการอางอิง
รายการอางอิงแตละเรื่องหรือแตละรายการประกอบดวย ขอมูลหลักดังนี้ ผูแตง ปของงานนั้น
ชื่อเรื่อง และขอมูลการพิมพ
รายการอางอิงของงานแตละประเภท ไดแก หนังสือ วารสาร แผนพับ บทของหนังสือ ราย
งานการวิจัย รายงานการประชุม วิทยานิพนธ งานที่ไมพิมพเผยแพร และงานที่เผยแพรในวงจํากัด โสต
ทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส จะมีรูปแบบการเขียนรายการอางอิงที่แตกตางกันไป สําหรับการสื่อ
สารระหวางบุคคลเชน จดหมาย บันทึก การสื่อสารอิเล็กทรอนิกสดังที่กลาวแลววาจะไมนํามารวบรวม
เปนรายการอางอิง
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4.3 การเขียนรายการอางอิง
ในสวนนี้จะไดนําเสนอรายละเอียด รูปแบบการเขียนรายการอางอิงงานแตละประเภท พรอม
ทั้งตัวอยาง
4.3.1 หนังสือ
รูปแบบ
ผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อหนังสือ. เลมที่หรือจํานวนเลม (ถามี). ครั้งที่พิมพ (ถามี).
ชื่อชุดหนังสือและลําดับที่ (ถามี). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
ธนัดชัย กุลวรวานิชพงศ และ สราวุฒิ สุจิตจร. (2539). รายงานพิเศษเรื่อง
การถายโอนกําลังสูงสุดควบคูกับการสงจายกําลังไฟฟา. สํานักวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
Von Bertalanffy, L. (1975). Perspectives on general system theory:
Scientific philosphical studies. New York: George Braziller.

วิธีการเขียนรายการอางอิงหนังสือ
1. ผูแตง
1) ผูแตงชาวไทย ใหลงชื่อตามที่ปรากฏ แตถาเขียนเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ให
ลงชื่อกอนแลวตามดวยนามสกุล หรือใชหลักการลงชื่อเชนเดียวกับชาวตางประเทศได
Laosuwan, Paisan. (1990)
Nilanidhi, T. (1963).
Smitasiri, Y. (1987).
2) ผูแตงชาวไทย มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ใหลงชื่อตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,)
และฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์
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เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
อุปกิตศิลปสาร, พระยา
3) ผูแตงชาวตางประเทศ ใหลงชื่อสกุลกอน ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , )
ตามดวยอักษรยอชื่อตนและชื่อกลาง (ถามี)
Chen, C.
MacFarlane, A. G. J.
Richardson, J. V., Jr.
Prince-Embury, S.
Robinson, R. K.
Tamime, A. Y.
4) ถาชื่อผูแตงมีขีดระหวางชื่อแรกและชื่อกลาง ใหคงขีดไว เชน
Wang, Z-M.
Yoo, J-O.

ซึ่งมาจาก (Wang, Zhong-Ming)
ซึ่งมาจาก (Yoo, Jae-Ok)

5) ถาผูแตง 2 คนหรือมากกวา 2 คน แตไมเกิน 6 คน ใหลงชื่อผูแตงทุกคน ใชคําวา
และ หรือ , and กอนชื่อผูแตงคนสุดทาย
Pearson, A. U., Greenwood, N. M., Butler, E. J., Fensick, G. R.,
and Curl, C. L. (1983).
6) ถามีผูแตง 6 คนหรือมากกวานั้น ใหลงชื่อผูแตงคนแรก ใชคําวา และคนอื่น ๆ
et al. หรือ , and others
Shipe, W. F., et al. (1978).
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7) ถาผูแตงเปนสถาบัน ใหลงชื่อเต็ม หนวยงานของรัฐอยางนอยใหลงชื่อหนวยงาน
ระดับกรมหรือเทียบเทาและเขียนชื่อหนวยงานระดับบนกอน
กรมพาณิชยสัมพันธ. (2533).
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2540).
มหาวิทยาลัยขอนแกน. สถาบันแหลงนํ้าและสิ่งแวดลอม. (2538).
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ. สํานักงานเลขานุการ. (2538).
American Society for Information Science.
Centre for Information Management and Technology.
Ministry of Science, Technology and Environment.
Council on Environment Quality.
8) ถางานนั้นไมปรากฏผูแตง แตมีบรรณาธิการ ใหลงชื่อบรรณาธิการแทน และ
วงเล็บคําวา บรรณาธิการ ed. หรือ eds. ตอจากชื่อ
Hartley, R. J. (ed.). (1990). Online searching: Principles and practice.
London: Bowker-Saur.
Mullen, B., and Goethals, G. (eds.). (1987). Theories of group behavior.
New York: Springer-Verlag.
9) กรณีไมปรากฏชื่อผูแตง ใหเลื่อนชื่อเรื่องมาแทนผูแตง
The facts on file visual dictionary. (1986).
10) ใชเครื่องหมายจุลภาค ( , ) แยกผูแตงแตละคน และแยกระหวางชื่อยอและ
ชื่อสกุล
11) จบรายการผูแตงดวยเครื่องหมาย มหัพภาค ( . )
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2. ปพิมพ
1) ใหระบุปลิขสิทธิ์หรือปที่พิมพงานนั้นไวในวงเล็บ
2) สําหรับงานที่อยูระหวางดําเนินการจัดพิมพ ใหใชคําวากําลังจัดพิมพ หรือ
in press ในวงเล็บ
3) ถาไมปรากฏปพิมพใหใชคําวา ม.ป.ป. หรือ n.d. ในวงเล็บ
4) จบรายการปพิมพดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
ตัวอยาง
สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติ (ม.ป.ป.). วัฒนธรรมไทย.
Auchbach, J. S. (in press).
3. ชื่อหนังสือ
1) หนังสือภาษาตางประเทศใหพิมพอักษรตัวใหญเฉพาะคําแรกของชื่อเรื่อง ชื่อเรื่อง
รอง (ถามี มักปรากฏอยูหลังเครื่องหมายมหัพภาคคู : ) และชื่อเฉพาะ
Rochester, J. B., and Rochester, J. (1991). Computers for people:
Concepts and application. Homewood, IL: Irwin.
2) พิมพตัวหนาหรือขีดเสนใต กรณีเปนชื่อหนังสือทางดานวิทยาศาสตร อาจพิมพ
ตัวธรรมดา ทั้งนี้เพราะตองพิมพชื่อพืช สัตว สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เปนภาษาลาตินดวยตัวเอน ตัวหนักหรือ
ขีดเสนใต
3) ถาไมมีรายละเอียดอธิบายหนังสือหรืองานนั้นตอ ใหจบชื่อหนังสือดวยเครื่อง
หมายมหัพภาค ( . )
4. รายละเอียดอธิบายงานนั้น (ถามี)
1) เลมที่หรือจํานวนเลม ในกรณีที่งานที่อางมีจํานวนหลายเลม หรืออางเฉพาะเลม
ใหลงเลมที่อางหรือจํานวนเลมในวงเล็บ โดยไมมีเครื่องหมายคั่นระหวางชื่อหนังสือ
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กาญจนา ทองแยม. (2540). ประวัติการเลี้ยงกุง (เลมที่ 2). พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ: แพรพิทยา.
Cuenther, E. (1984). The essential oil (Vols. 1-4). Princeton, NJ:
Van Nostrand.
Purseglove, J. W., Brown, E. G., Green, C. L., and Robbins, S. R. J.
(1989) Spices (Vol. II). (n.p.) Longman Scientific & Technical.
2) ครั้งที่พิมพ ถามีครั้งที่พิมพตั้งแตครั้งที่สองเปนตนไปหรือเปนการจัดพิมพใหมที่
มีการแกไขใหลงขอความกํากับไวเชน พิมพครั้งที่ 2 (2nd ed.) พิมพครั้งที่ 3 (3rd ed.) ฉบับปรับปรุง
(rev. ed.)
Rosenthal, R. (1987). Meta-analytic procedures for social research
(rev. ed.). Newbury Park, CA: Sage.
Tubbs, S. L. (1992). A systems approach to small group interaction
(4th ed.). New York: McGraw-Hill.
3) จบรายละเอียดคําอธิบายดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
5. ชื่อชุดหนังสือและลําดับที่ (ถามี)
ในกรณีที่เปนหนังสือชุด ใหลงชื่อชุดหนังสือ (Series) และเลขที่ และจบรายการดวย
เครื่องหมายมหัพภาค
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (ม.ป.ป.). วัฒนธรรมไทย
(พิมพครั้งที่ 3). ชุดมรดกไทย.
Tickner, F., and Taylor, N. J. (1991). Agriculture (2nd ed.). Agriculture
Series. (n.p.).
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6. ขอมูลการพิมพ
ขอมูลการพิมพ ประกอบดวย
ก) สถานที่พิมพ ไดแก ชื่อรัฐ เมือง ประเทศ
ข) สํานักพิมพ
1) ใหระบุชื่อเมือง ถาชื่อเมืองไมเปนที่รูจักกันดี หรือทําใหอานสับสนกับชื่ออื่น ให
ระบุชื่อรัฐ (หรือชื่อประเทศ) ที่สํานักพิมพนั้นตั้งอยูกํากับ โดยดูไดจากหนาปกในของหนังสือ
ตัวอยาง
สถานที่พิมพ ชื่อรัฐ
สํานักพิมพ

New York:
McGraw-Hill

สถานที่พิมพ ชื่อประเทศ
สํานักพิมพ

Oxford, England:
Basil Backwell.

เมืองสําคัญที่รูจักดี
สํานักพิมพ

Paris:
Unesco

สถานที่พิมพ ชื่อเมืองและชื่อรัฐ
สํานักพิมพ

Westport, CT:
Meckler

2) ถามีชื่อเมืองหลายแหง เชน New York, London, New Delhi ใหใชชื่อแรกที่ปรากฏ
3) ชือ่ สํานักพิมพ ใหเขียนเฉพาะชือ่ คําขยายเชน บริษทั จํากัด Publishers. Co., Ltd.
หรือ Inc. ใหตัดออก
แตถาเปนคํา Books Press ใหคงไว เชน
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Academic Press
Asia Books
Harper & Row
Holt, Rinehart, & Winston
McGraw-Hill
Wiley
4) สํานักพิมพที่เปนสมาคม มหาวิทยาลัย ใหระบุชื่อเต็ม
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Chicago Press
5) ถาไมปรากฏสถานที่พิมพหรือสํานักพิมพ ใหใช ม.ป.ท. หรือ n. p. ในวงเล็บ
6) จบขอความดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
4.3.2 หนังสือแปล
รูปแบบ
ผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อหนังสือ. แปลโดย ชื่อผูแปล. สถานที่พิมพ:
สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
กรีน, เดวิด. (2529). แมวพลังจิต. แปลโดย บรรยง บุญฤทธิ์.
กรุงเทพฯ: ชีวิน.
โรเบริ์ต, อี. จี., ผูแปล. (2536). ความฝนกับความจริง. กรุงเทพฯ:
ดวงกมล.
Hankel, W. (1981). Prosperity amidst crisis: Austria’s economic
policy and the energy crunch. Translated by J. Steinberg.
Boulder, Colo: Westview Press.
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วิธีเขียนรายการอางอิงหนังสือแปล
1) ผูแตง หนังสือที่แปลเปนภาษาไทย ใหใชชื่อผูแตงในภาษาเดิม โดยเขียนเปนภาษาไทย ถา
หนังสือแปลไมไดระบุชื่อผูแตงเดิม ใหใสชื่อผูแปลในรายการผูแตง แลวกํากับดวยคําวา ผูแปล หรือ
tr. หลักเกณฑการลงชื่อใชเชนเดียวกับผูแตงหนังสือทั่วไป
2) ชื่อเรื่อง ใชชื่อเรื่องในภาษาที่แปลแลว ขีดเสนใตหรือพิมพตัวเขม และใสเครื่องหมาย
มหัพภาค ถามีชื่อเรื่องในภาษาเดิม ใหระบุเพิ่มเติมหลังชื่อเรื่อง โดยใชคําวา แปลจาก หรือ translated
from ตามดวยชื่อเรื่องในภาษาเดิม และคําวา โดย หรือ by ตอดวยชื่อผูแปล เชน
คลีฟ, เฟลทเชอร. (2539). สัมภาษณอยางไรจึงไดงาน. แปลจาก Facing the
Interview โดย วิภา อุตมฉันท. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: รวมทรรศน.
3) ผูแปล ใสชื่อผูแปลตามลําดับชื่อและนามสกุล ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ตามหลัง
คําวา แปลโดย หรือ translated by ถาใสชื่อผูแปลในรายการผูแตงไมตองมีขอความนี้
4) ถามีรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม เชน จํานวนเลมหรือเลมที่ ชื่อชุดและลําดับที่ ใหลงเหมือน
หนังสือทั่วไป โดยจํานวนเลมหรือเลมที่จะใสไวหลังชื่อผูแปล
5) ขอมูลการพิมพ ลงเหมือนหนังสือทั่วไป
4.3.3 หนังสือที่พิมพในโอกาสพิเศษ
หนังสือที่จัดพิมพในโอกาสพิเศษ เชน หนังสืองานศพ งานวันสถาปนา รายงานประ
จําป ใชหลักเกณฑการเขียนรายการอางอิงเชนเดียวกับหนังสือทั่วไป แตเพิ่มรายละเอียดของหนังสือไว
ในวงเล็บ ( ) ทายรายการ
ตัวอยาง
นิดา สะเพียรชัย. (2527). ปรัชญาและความมุงหมายของการสอนวิทยาศาสตร.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. (อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ
รองศาสตราจารย ดร. นิดา สะเพียรชัย).
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2540). 7 ป มทส. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี. (รายงานประจําป 2539. มิถุนายน 2539 - พฤษภาคม
2540).
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4.3.4 บทความในหนังสือรวมเรื่อง
หนังสือรวมเรื่องจะประกอบดวย บทความตาง ๆ ซึ่งอาจเขียนโดยผูเขียนคนเดียวหรือ
หลายคน เมื่อมีการอาง จะอางเพียงตอนใดตอนหนึ่งหรือบทใดบทหนึ่ง และเมื่อเขียนรายการอางอิงจะ
มีรูปแบบและหลักเกณฑดังนี้ (ถาอางทั้งเลมใหเขียน รายการอางอิงเหมือนหนังสือทั่วไป)
รูปแบบ
ผูเขียนบทความ. (ปพิมพ). ชื่อบทความหรือชื่อบท. ใน ชื่อบรรณาธิการ
(บรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ (หนา). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
กอบเดช พิสิทธิ์พร. (2537). การอนุรักษมรดกไทย. ใน สมสวิถ โอสถ
(บรรณาธิการ). การพัฒนาโลก. (หนา 100-201). กรุงเทพฯ: ดอกหญา.
เดชา โยธิน. (2536). มรดกโลก. ใน สรวงสุดา โกมลพิศ, สุเทพ คงเดช และ อาวุธ
อัตนากรรณ (บรรณาธิการ). การพัฒนาวัฒนธรรมของโลก.
(หนา 15-81). กรุงเทพฯ: ดวงกมล.
Poole, M. S. (1988). Group communication and structuring process. In R. S.
Catheart and L. A. Samauar (eds.). Small group communication:
A reader (5th ed., pp. 285-287). Dubuque, Ia: Brown.
Von Wahlde, B., and Schiller, N. (1993). Creating the virtual library: Strategic
issues. In L. M. Saunders (ed.). The virtual library : Visions
and realities (pp 68-91). Westport, CT: Meckler.
วิธีเขียนรายการอางอิงบทความในหนังสือรวมเรื่อง
1) ชื่อผูเขียนบทความ ใชหลักเกณฑเดียวกับผูแตงหนังสือทั่วไป ถาไมปรากฏชื่อผูเขียนลงชื่อ
บทความเปนรายการแรก
2) ชื่อบทความ ใชหลักเกณฑเดียวกับชื่อเรื่องของหนังสือ ใหพิมพอักษรตัวใหญเฉพาะ
คําแรกและชื่อเฉพาะ ใสเครื่องหมายมหัพภาคหลังชื่อบทความ และพิมพคําวา ใน ตอทาย
3) ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวม (ถามี) ชื่อชาวตางประเทศ ใหใชชื่อยอชื่อตน และ
ชื่อกลาง (ถามี) ตามดวยชื่อสกุล ใชคําวา บรรณาธิการ หรือ ed. หรือ eds. ในวงเล็บ
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4) ชื่อเรื่อง ของหนังสือเลมนั้น ใชเกณฑเดียวกับชื่อเรื่องของหนังสือทั่วไป ขีดเสนใต
ชื่อเรื่อง หรือพิมพตัวหนา
5) เลขหนาของบทความ ใหลงเลขหนาตั้งแตเริ่มตนถึงเลขหนาสุดทายในวงเล็บ โดยมีคําวา
หนา p. หรือ pp.
6) ขอมูลการพิมพ ใชเกณฑเดียวกับหนังสือทั่วไป
4.3.5 บทความในวารสาร
วารสาร หมายถึง สิ่งพิมพที่ออกตามกําหนดเวลา รวมถึง นิตยสาร และจดหมายขาว
รูปแบบ
ผูเขียนบทความ. (ปพิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปที่หรือเลมที่ (ฉบับที่):
เลขหนา.
ตัวอยาง
ยุวดี มานะเกษม. (2538). การเปลี่ยนแปลงของยอดออนกับอิทธิพลของ
สภาพภูมิอากาศที่มีผลตอการออกดอกของเงาะ. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
2 (2): 81-88.
Cooke, R. C. (1977). Tissue culture propagation of African violet. Hort Sci.
12 (6): 549.
Laosuwan, P., Mekanawakul, M., and Thongsomsri, A. (1994). The effects of
waterlogging on growth development and yield of mungbeans.
Suranaree J. Sci. Technol. 1 (1): 9-14.
วิธีเขียนรายการอางอิงบทความในวารสาร
1) ชื่อผูเขียนบทความ ใชเกณฑเดียวกับชื่อผูแตงหนังสือ ถาไมมีชื่อผูเขียนบทความใหใสชื่อ
บทความได
2) ชื่อบทความ ใชหลักเกณฑเดียวกับชื่อเรื่องของหนังสือ สําหรับชื่อบทความภาษาอังกฤษใช
ตัวใหญตัวแรกเทานั้น หลังชื่อบทความใสเครื่องหมายมหัพภาค
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3) ถางานที่อางมีรูปลักษณพิเศษ เชน เปนสาระสังเขป ซีดี-รอม จดหมายถึงบรรณาธิการ
ฯลฯ ใหระบุลักษณะเหลานี้ในวงเล็บเหลี่ยม เพราะจะชวยใหผูอานสืบคนไดงาย
[จดหมายถึงบรรณาธิการ]
[Letter to the editor]
[ฉบับพิเศษ]
[Special issue]
[สาระสังเขป]
[Abstract]
[ซีดี-รอม]
[CD-ROM]
4) ชื่อวารสาร
เขียนชื่อเต็มของวารสาร โดยใชอักษรตัวใหญตัวแรกทุกคํา ยกเวนคํานําหนานาม บุพบท
และสันธาน
Journal of Animal Science
Journal of Porsonality and Social Psychology
Information Management and Technology
ถาจะใชชื่อยอ ใหใชตามชื่อยอที่วารสารนั้นใช โดยสังเกตไดจากชื่อยอที่พิมพบนหัวหรือ
ทายหนาแตละหนาของวารสารนั้น
ว. กีฏ. สัตว.
Can. J. Microbiol.
J. Am. Chem. Soc.
J. Bacteriol.
ชื่อวารสารใหขีดเสนใตหรือพิมพตัวหนัก
5) ปที่/เลมที่ (Volume) ของวารสาร นิตยสาร จดหมายขาว ใหใชเฉพาะตัวเลข ไมตองมีคําวา
Vol หรือปที่หรือเลมที่กํากับ ถาวารสารหรืองานนั้นไมมีเลขปที่/เลมที่ใหระบุเดือนหรือฤดูที่ออกวาร
สารนั้น เชน
(1994, April).
(1990, Spring).
6) ถาตองการลงฉบับที่ (Number) ใหใสตัวเลขไวในวงเล็บตอทายปที่ เชน
Database 13 (5) :
JASIS 35 (3) :
7) เลขหนา ใหระบุเฉพาะตัวเลข
8) จบรายการดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
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4.3.6 บทความในสารานุกรม
การเขียนรายการอางอิงบทความในสารานุกรม ใชหลักเดียวกับการเขียนของบทความใน
วารสาร
รูปแบบ
ผูเขียนบทความ. (ปพิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อสารานุกรม เลมที่: เลขหนา.
ตัวอยาง
พิริยะ ไกรฤกษ. (2529). พระวิษณุ: ประติมากรรมที่พบในภาคใต. สารานุกรม
วัฒนธรรมภาคใต. 6: 2376-2386.
Belzer, J. (1987). Information communication. Encyclopedia of Libary
and Information Science 42: 271-339.
4.3.7 บทความในหนังสือพิมพ
การเขียนรายการอางอิงบทความในหนังสือพิมพคลายกับของบทความในวารสาร แตกตาง
กันเพียงไมตองลงรายการปที่หรือเลมที่และฉบับที่ แตใหระบุวันที่ของหนังสือพิมพเพิ่มเติม
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ. (วันเดือนปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ.
เลขหนา.
ตัวอยาง
ธีรยุทธ บุญมี. (31 กรกฎาคม 2539). วิกฤติมนุษยยุคโลกานุวัตร. สยามโพสต: 28.
พิศิษฐ ชวาลาธวัช. (25 พฤษภาคม 2541). พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร. มติชนรายวัน: 6.
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย. (15 เมษายน 2540). เดลินิวส: 7.
Westneat, H. (1992, September 21). Info Trac. The Nation: 7.
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4.3.8 รายงานการประชุม สัมมนาวิชาการ
1. รายงานการประชุมที่พิมพเผยแพร เมื่อนํามาพิมพรวมเลม จะมีลักษณะเปนบทความ
ใหเขียนรายการอางอิงรายงานการประชุมเชนเดียวกับบทความในหนังสือรวมเรื่อง
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการหรือ
ed. หรือ eds.). ชื่อการประชุม (หนา). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
วิจิตร ศรีสอาน. (2540). ขอมูลสารสนเทศในการตัดสินใจวางระบบการศึกษา
ไรพรมแดน “แผนมทส. ใน เอกสารการสัมมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการยุคโลกไรพรมแดน (หนา 2-12). นครราชสีมา:
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
Todd, R. J., Parker. J., and Yerbury, H. (1994). Knowledge representation and
multimedia knowledge base design: A methodology for alignment. In
Proceeding of the 2nd International Interactive Multimedia
Symposium 1994 (pp 543-548). Perth, Australia: Curtin University of
Technology.
Van Lenteren, J. C. (1989). Implementation and commercialization of biological
control in West Europe. In International Symposium on Biological
Control Implementation, Proceedings and Abstracts (NAPPO Bull.
No.6, pp.50-70). Washington, DC: North American Plant Protection
Association.
Saracevic, T. (1991). Individual differences in organizing, searching and retrieval
information. In J. Griffiths (ed.). ASIS’91. System understanding
people. Proceeding of the 54th Annual Meeting of the American
Society for Information Science (pp 82-86). Medford, NJ: Learned
Information.
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วิธีเขียนรายการอางอิงรายงานการประชุม สัมมนาวิชาการ
1) ชื่อผูเขียนบทความ ปพิมพ ชื่อบทความ ชื่อบรรณาธิการ ใชหลักเดียวกับการเขียนรายการ
อางอิงบทความในหนังสือรวมเรื่อง
2) ชื่อการประชุมซึ่งเปนชื่อเฉพาะ ใหเขียนตัวใหญทุกตัว ยกเวนคํานําหนานาม คําบุพบท
และคําสันธาน เวนแตวาคําดังกลาวเปนคําแรกของชื่อการประชุมหรือความยาวเกิน 6 ตัวอักษร
3) เลขหนาใสในวงเล็บ โดยมีคําวาหนา p. (สําหรับหนาเดียว) หรือ pp. (สําหรับหลายหนา)
กํากับเลขหนา
4) จบขอความดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
5) สถานที่พิมพ สํานักพิมพ ใชหลักเดียวกับหนังสือทั่วไป
2. รายงานการประชุมที่เผยแพรสมํ่าเสมอ ใหเขียนรายการอางอิงเหมือนบทความ
วารสาร
ตัวอยาง
Smith, F. F., and Reynolds, H. T. (1996). Principles, definitions and scope of
integrated control. FAO Symp. Integrated Pest Control Rome 1: 11-17.
3) งานที่เผยแพรเฉพาะในการประชุม ใหระบุเดือนที่มีการประชุมถาเปนไปได
ตัวอยาง
ชวลิต ยงใจยุทธ. (กุมภาพันธ 2540). วิสัยทัศนการพัฒนาไอทีของประเทศไทย.
ใน การประชุมวิชาการสูทศวรรษใหมแหงสังคมสารสนทศ: ไอทีเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม. กรุงเทพฯ: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ.
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4.3.9 สาระสังเขปวิทยานิพนธ
แหลงสําคัญที่จัดทําและเผยแพรสาระสังเขปวิทยานิพนธ คือ University of
Microfilms International ผูจัดทํา Dissertation Abstracts International (DAI) ในหลายรูปแบบ ทั้งที่เปน
สิ่งพิมพ ฐานขอมูลออนไลน และไมโครฟลม การเขียนรายการอางอิงจึงมีรูปแบบแตกตางกันไป
1. สาระสังเขปวิทยานิพนธที่คนจาก DAI ฉบับพิมพ
รูปแบบ
ชื่อผูแตง. (ป). ชื่อวิทยานิพนธ. (วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก, ชื่อมหาวิทยาลัย).
ชื่อวารสารสาระสังเขป. ปที่: เลขหนา.
ตัวอยาง
Johnson, A. J. H. (1989). Information brokers. Case studies of successful
ventures. (Doctoral dissertation, Texas Woman’s University).
Dissertation Abstracts International 48, 3395A.
Hiland, L. F. (1974). Information needs and the use of the information system
by social studies teachers in six secondary schools. Dissertation
Abstracts International 34, 4299A.
วิธีเขียนรายการอางอิงสาระสังเขปวิทยานิพนธ
1) ชื่อผูแตง ป ชื่อวิทยานิพนธ ใชหลักเดียวกับที่กลาวขางตน โดยชื่อวิทยานิพนธเขียนเหมือน
ชื่อหนังสือ หรือชื่อบทความ
2) วงเล็บระดับวิทยานิพนธและชื่อมหาวิทยาลัยโดยมีเครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่น
3) ชื่อวารสารสาระสังเขป ปที่ เลขหนา ใชหลักเดียวกับของบทความวารสาร
4) เลขหนา Dissertation Abstracts International จะแยกเปนเลม A สําหรับวิทยานิพนธ
ทางมนุษยศาสตร เลม B สําหรับวิทยานิพนธทางวิทยาศาสตร เลขหนาจึงมีอักษรกํากับ
5) จบขอความดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
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2. สาระสังเขปวิทยานิพนธที่คนจาก Dissertation Abstracts Online (DAO)
รูปแบบ
ชื่อผูแตง. (ป). ชื่อวิทยานิพนธ [On-line] (วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก,
ชื่อมหาวิทยาลัย). ชื่อวารสารสาระสังเขป ปที่: เลขหนา. Abstract
from: ชื่อฐานขอมูล ชื่อไฟล หมายเลข.
ตัวอยาง
Ghazizahedi, A. (1998). Traffic engineering for wireless Lans (Wireless
networks) [On-line] (Doctoral dissertation, Worcester Polytechnic
Institute). Dissertation Abstracts International 58-12B: 6725.
Abstract from: FirstSearch File: DAO Item: AAG9819885
O’Keefe, M. J. (1998). An ecological apprach to the shedy of humancomputer interaction using hypertext (cognition, perception)
[On-line] (Doctoral dissertation, New York University).
Dissertation Abstracts International 58-12B: 6851. Abstract from:
FirstSearch File: DAO Item: AAG9819876
วิธีเขียน
1) โดยทั่วไป เขียนเหมือนกับรายการอางอิงวิทยานิพนธที่ไดกลาวขางตน แตหลังชื่อ
วิทยานิพนธใหแทรกลักษณะของแหลงที่คนสาระสังเขปนั้นได โดยใช [On-line]
2) ใหระบุวาสาระสังเขปนั้นไดมาจากแหลงใด โดยใชคํา Abstract from: แลวระบุชื่อ
ฐานขอมูล ชื่อไฟล และหมายเลขสาระสังเขป
จากตัวอยาง เปนการคนจากฐานขอมูล FirstSearch ไฟล Dissertation Abstract Online ให
สังเกตวา ไมมีเครื่องหมายเมื่อจบหมายเลขสาระสังเขป
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3. สาระสังเขปวิทยานิพนธที่คนจาก DAI ฉบับไมโครฟลม
ถาใชไมโครฟลมวิทยานิพนธเปนแหลงขอมูล ใหระบุหมายเลขไมโครฟลม
รูปแบบ
ชื่อผูแตง. (ป). ชื่อวิทยานิพนธ. ชื่อวารสารสาระสังเขป ปที่: เลขหนา.
(หมายเลขไมโครฟลม)
ตัวอยาง
Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals:
Characteristics of referring and nonreferring supervisions. Dissertation
Abstracts International 54: 534B. (University Microfilms
No. AAD93-15947)
4. สาระสังเขปวิทยานิพนธที่คนไดจากแหลงอื่น
เชน คนไดจากวารสารสาระสังเขปทางวิชาชีพ ไมวาจะเปน Chemical Abstracts,
Biological Abstracts, Physics Abstracts ฯลฯ ใหวงเล็บคําวา [Abstract] ไวทายชื่อวิทยานิพนธ สวนขอ
มูลอื่น ๆ ใหเขียนเหมือนการเขียนรายการอางอิงบทความในวารสาร
ตัวอยาง
Thint, G. (1981). Use of chord method in analyzing the equilibrium of
sulfer dioxide catalytic oxidation [Abstract no.95-1393716]
Chemical Abstracts 95: 440.
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4.3.10 วิทยานิพนธที่ไมไดเผยแพร
ถาวิทยานิพนธหรือสาระสังเขปวิทยานิพนธที่อางไมไดพิมพใน DAI จะมีรูปแบบราย
การอางอิงดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูแตง. (ป). ชื่อวิทยานิพนธ. ระดับวิทยานิพนธ, ชื่อมหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง
Anchalee Wannaruk. (1997). Back-channel behavior in Thai and American
casual telephone conversations. Ph.D. Dissertation, University of
Illinois, Urbana-Champaign.
Gibson, A. T. (1988). The agronomic and soil fertility effects of Leguminous
Ley Pasture in sandy, upland soils of North-east Thailand.
Ph.D. Dissertation, University of Queensland, Australia.
Joseph, H. G. (1986). Lipid constituents of beef related to grass flavor.
M.S. thesis, University of Missouri, Columbia.
ตัวอยางวิทยานิพนธในรูปไมโครฟลม
Yoo, J-O. (1990). Filed dependence/independence and the performance of
the online searcher. Ph.D. Dessertation, Indiana University, Bloomington.
Available from: University Microfilms, (UM order no.90-30439)
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ถาอางวิทยานิพนธภาษาไทย รูปแบบที่นิยมคือ
รูปแบบ
ชื่อผูแตง. ปพิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ. ระดับวิทยานิพนธ ชื่อสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง
เสาวภา จารุสกุล. (2539). แรงจูงใจทางจิตวิทยาที่มีผลตอพฤติกรรมการแสวงหา
สารนิเทศของนักศึกษาปริญญาตรี. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิธีเขียนรายการอางอิงวิทยานิพนธภาษาไทย
1) ชื่อผูแตง ใชหลักเกณฑเดียวกับการลงรายการผูแตงหนังสือทั่วไป
2) ชื่อวิทยานิพนธ ใชหลักเกณฑเชนเดียวกับชื่อบทความในวารสาร ทายรายการใสเครื่อง
หมายมหัพภาค ( . )
3) ระดับวิทยานิพนธ ใหลงคําวา
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต
4) ตามดวยชื่อสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
5) จบขอความดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
4.3.11 เอกสารเผยแพรในวงจํากัด
เอกสารประเภทนี้ไดแก จุลสาร เอกสารอัดสําเนา เอกสารที่ไมไดพิมพเผยแพร ใหใชคําวา
อัดสําเนา หรือ Mimeographed พิมพดีด หรือ Typewritten เอกสารที่ไมไดพิมพเผยแพร หรือ
Unpublished manuscript ตอทายชื่อเรื่อง โดยใสคําเหลานี้ไวในเครื่องหมาย ( )
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ตัวอยาง
ทวีลักษณ บุญคง. (2526). เอกสารทางสิทธิบัตร. กองสนเทศวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ. (เอกสารที่ไมไดพิมพเผยแพร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา (ม.ป.ป.).
แหลงขอมูลที่นาสนใจบน Internet. (อัดสําเนา).
Suwanna Thongseesuksai. (1994). Computer-based searching. Instructional
Resources Center, Khon Kaen University. (Unpublished menuscript).

4.3.12 บทวิจารณหนังสือ
วารสารวิชาการ มักมีคอลัมนแนะนําวิจารณหนังสือ ถามีการอางอิงขอมูลจากบท
วิจารณ รูปแบบรายการอางอิงเปนดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทวิจารณ. (ปพิมพ). วิจารณเรื่อง ชื่อหนังสือที่วิจารณ
โดย ชื่อผูแตงหนังสือ. ชื่อวารสาร ปที่หรือเลมที่ (ฉบับที่): เลขหนา.
ตัวอยาง
Ring, T. (1997, November). Review of simple and compound intranets by
H. Spencer. Record Management Bulletin 83: 25-26.
วิธีเขียนรายการอางอิงบทวิจารณหนังสือ
1) ชื่อผูเขียนบทวิจารณ ปพิมพ ใชหลักเกณฑเดียวกับชื่อผูแตงหนังสือ
2) ชื่อหนังสือที่วิจารณ ใสตามหลังคําวา วิจารณเรื่อง หรือ Review of
3) ชื่อผูแตงหนังสือ ใสตามหลังคําวา โดย หรือ by ไมสลับชื่อสกุลและชื่อตนของผูแตง
4) ชื่อวารสาร ปที่หรือเลมที่ ฉบับที่ และเลขหนา เขียนเชนเดียวกับบทความในวารสาร
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4.3.13 งานที่มีผูอางไวแลว
การอางงานที่มีผูอื่นอางไวแลว และไมสามารถหาตนฉบับได ในการเขียนรายการ
อางอิง ใชคําวา อางถึงใน หรือ Quoted in คั่นระหวางงานแรก และงานที่สอง หลักเกณฑการเขียนราย
การอางของงานทั้งสองขึ้นอยูกับประเภทของงานนั้น ๆ
รูปแบบ
รายการของเอกสารอันดับแรก อางถึงใน หรือ Quoted in รายการของเอกสาร
อันดับรอง
ตัวอยาง
Letter of Mr. Jones. (1844, September). American Baptist Magazine 24(7):
1843. อางถึงใน สุกญ
ั ญา สุดบรรทัด. หมูบ า นโลกาภิวตั น: อัจฉริยะหรือ
อวิชชา. ใน คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2521).
เอกสารประกอบการสัมมนาไอทีเฉลิมพระเกียรติ (หนา 126). กรุงเทพฯ:
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ.
Gough, C., and Srikantalah, T. (1993). System analysis in libraries: Question
and answer approach. London: Educational Production. Quoted in
J. P. Kleiner. (1995). Evaluation of library service. Washington D.C.:
Information Resources Press.

4.3.14 สื่อโสตทัศน
สื่อโสตทัศนไดแก ฟลม สไลด รายการวิทยุโทรทัศน แผนเสียง เทปเสียง มีรูปแบบ
การเขียนรายการอางอิงดังนี้
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รูปแบบ
ชื่อผูจัดทํา. (ปที่เผยแพร). ชื่อเรื่อง [รูปลักษณ]. สถานที่ผลิต :
หนวยงานที่ผลิตและเผยแพร
ตัวอยาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. ศูนยสงเสริมและฝกอบรม
การเกษตร. (ม.ป.ป.). โรคขาวและการปองกันกําจัด [ภาพนิ่ง]
นครปฐม: ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตร รวมกับกรมวิชาการเกษตร.
Kader, A. A. (1977). Postharvest biology of horticultural crops: An
overview [Slide]. Davis, CA: University of California.
สารคดีอนุรักษสิ่งแวดลอม. (2537). [วีดีทัศน]. กรุงเทพฯ: โฟโตเฮาส คาเมรา
แอนด วิดีโอ.
Shakhashiri, B. Z. (1991). Shakhashiri chemical demonstrations videotapes
[Videorecording]. Saunders College.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สํานักวิทยบริการ. ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร.
(2530). ประเพณีอีสาน 12 เดือน - Heet Sip Song [ซีดี]. มหาสารคาม
ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร สํานักวิทยบริการและโครงการจัดตั้ง
คณะสารสนเทศศาสตร.
Hale, D., et al. (1995). Immunology: Interactive [CD]. London: Mosby.
พระเทพวิสุทธิเมธี. (2538). ปณิธาน 3 ประการของพุทธทาสภิกขุ [แถบบันทึกเสียง].
กรุงเทพ: สุขภาพใจ.
Papa, M., and Iantorno, G. (1979). Famous British and American songs
and their cultural background [Cassette]. Harlow, Essex: Longman.
ประภา กาญจนาคม. (25 พฤศจิกายน 2524). คําบรรยายเรื่องขบวนการประหยัด
[บทวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุ ข.ส.ท.บ.].
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วิธีการเขียนรายการอางอิงสื่อโสตทัศน
1) ผูจัดทํา ใหลงชื่อและวงเล็บหนาที่ เชน
ผูผลิต (Producer) ผูอํานวยการ (Director) ผูเขียนบท (Script writer)
Harrison, J. (Producer).
Jacob, M. (Director).
Truxal, R. (Executive Producer).
Span, T. (Speaker).
2) รูปลักษณ ใหระบุรูปลักษณของสื่อไวใน [ ] หลังชื่อเรื่อง เชน
[ซีดี]
[CD หรือ Compact disk]
[แผนเสียง]
[Record]
[แถบบันทึกเสียง]
[Cassette]
[ภาพยนตร]
[Film]
[ภาพนิ่ง]
[Slide]
[ภาพเลื่อน]
[Filmstrip]
[วีดิทัศน]
[Videorecording]
[รายการโทรทัศน]
[Television broadcast]
[รายการวิทยุ]
[Radio broodcast]
[แผนภาพ]
[Chart]
[งานศิลปะ]
[Works of art]
3) สถานที่ผลิต หนวยงานที่ผลิต ใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสือทั่วไป
4) จบขอความดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
4.3.15 สื่ออิเล็กทรอนิกส
สื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยฐานขอมูลซีดี-รอม ฐานขอมูลออนไลน ขอมูลสารสนเทศ
ที่คนไดจากแหลงตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต ตลอดจนแฟมขอมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร
ขณะนี้ ยังไมมีมาตรฐานการอางอิงสารสนเทศที่คนไดจากแหลงออนไลน อยางไรก็ตาม
การอางอิงสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกสมีเปาหมายเดียวกับการอางอิงสารสนเทศจากสื่อสิ่งพิมพ
นั่นคือเพื่อใหเครดิตเจาของงาน และชวยใหผูอานหาสารสนเทศนั้นพบ
ในปจจุบัน สารสนเทศมีมากมายมหาศาล ผูอางอิงสามารถเขาถึงสารสนเทศนั้นได แต
ประเด็นสําคัญคือผูอานคนอื่น ๆ จะสามารถคนหาสารสนเทศนั้นไดหรือไม ดังนั้น ในการเขียนราย
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การอางอิงสื่ออิเล็กทรอนิกส ผูเขียนควรตอบคําถามวา ถาผูอานปฏิบัติตามวิถีการคนที่ระบุไวในรายการ
อางอิง เขาจะหาสารสนเทศนั้นพบหรือไม สารสนเทศนั้นเขาถึงไดอยางกวางขวางหรือเขาถึงโดยเครือ
ขายทองถิ่นของสถานศึกษานั้น เทานั้น ถาสารสนเทศที่อางมีการเผยแพรทั้งในรูปสิ่งพิมพและในรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส การอางอิงจะนิยมอางสื่อสิ่งพิมพมากกวา การอางอิงสื่ออิเล็กทรอนิกสจึงมีรูปแบบการ
เขียนตางไปจากสื่อสิ่งพิมพดังนี้
1. สาระสังเขปออนไลน
1) สาระสังเขปงานทั้งเลม
รูปแบบ
ผูแตง. (ป). ชื่อหนังสือ [On-line].
Abstract from: File: Item:
ตัวอยาง
Singh, R. K., and Ou-Yang, F. (1997). Neuro-fuzzy technology
for computerized automation [On line]. New York:
Marcel Dekker. Abstract from: FirstSearch File: Agricola
Item: IND20626235
2) สาระสังเขปสวนหนึ่งของงาน
รูปแบบ
ผูแตง. (ป). ชื่อบทความหรือชื่อบท. ใน ชื่อเต็มของงาน [On-line].
สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. Abstract from: File: Item:
ตัวอยาง
Sonka, S. T. (1997). Goverment and the food industry in a
knowledge creating world. In Government and the food
industry: Economic and political effects of conflict and
co-operation (pp. 3-18) [On-line]. Boston: Kluwer Academic.
Abstract from: FirstSearch File: Agricola Item: IND
20626235
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3) สาระสังเขปบทความวารสาร
รูปแบบ
ผูแตง. (ป). ชื่อบทความ [On-line]. ชื่อวารสาร ปที่หรือเลมที่:
เลขหนา. Abstract from:
File: Item:
ตัวอยาง
Stewart, C. M., Jewelt, F. F., Dunn, C. P., and Hoover, D. G.
(1997, June). Effect of concurrent high hydrostatic
heat-on the injury and destruction of pressure,
acidity and Listeria monocytogenes [On-line]
Journal of Food Safety 17:23-36. Abstract from:
FirstSearch File: Agricola Item: IND 20622762

2. สาระสังเขปจากซีดี-รอม
รูปแบบ
ผูแตง. (ป). ชื่อบทความ [CD-ROM]. ชื่อวารสาร ปที่หรือเลมที่: เลขหนา.
Abstract from:
File:
Item:
ตัวอยาง
Santosuosso, J. (1992). Electronic data interchange for libraries and
publishers [CD-ROM]. Bulletin of the American Society for
Information Science. 19(1): 15-17. Abstract from Silver
Plalter File: Information Sci. Subset 1966-6/96
Item: EJ453226
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3. ขอมูลที่คนไดจากอินเทอรเน็ต
รูปแบบ
ผูแตง. (ป). ชื่อเรื่อง [On-line]. ไดจาก หรือ Available: แลวใหระบุถึง
วิถีทางการคน
ตัวอยาง
สุกรี เจริญสุข. (2539). ในหลวงกับพระอัจฉริยภาพดานดนตรี ทรงเปน
นักดนตรีและเปนดุริยกวี [ออนไลน]. ไดจาก: http://kanchanapisek.
or.th/index.html
Thaweesak Kaonantakool. (1996). His Majesty the King and information
technology [On-line]. Available: http://kanchanapisek.or.
th/index.html
Foundation of Ontario Canadian Center on Substance Abuse. (1993).
Moderate drinking and health [On-line]. Available:
http://www.cccsa.ca/modrinke.html
British Medical Journal. (1997). Alcohol consumption and the risk of heart
attack [On-line]. Available: http://www.aceology.com/med/mphea/
mioh.html
dotPharmacy. (1997). One too many [On-line]. Available: http://www.
dotpharmacy.co.uk/upalco.html
Emblads, H. (1994). Moderate drinking: Serious warning by WHO specialists
[On-line]. Available: http://www.who.ch/press/1994/pr 94-84.html
AmeriPoll, M. (1997). Many Americans are drinking less alcohol [On-line].
Available: http://www.maritz.com/mmri/apoll/survey/AP47.html
Tamkins, T. (1995). Drinking alcohol during pregnancy may cause leukemia
[On-line]. Available: http://pharmacyweb.com/WHP/InfoService/
Medtribune/Abstract/M 960102b.html
Waterhouse, A. L. (1997). Wine and health in International Symposium
[On-line]. Available: http://wineserver.ucdavis.edu/ven 11.html
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วิธีเขียนรายการอางอิงสื่ออิเล็กทรอนิกส
1) ชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ ชื่อเรื่องของงานนั้น ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ใชหลักเกณฑเดียวกับที่
ไดกลาวมาแลว
2) ป ควรระบุปของงานนั้น ถาแหลงสารสนเทศที่ใชคน ปรับเปลี่ยนอยูเสมอใหใชปลาสุด ถา
ไมสามารถกําหนดปได ใหใชปที่ผูเขียนคนหาขอมูล
3) ใหระบุลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกสใน [ ] หลังชื่อหนังสือ ชื่อเรื่อง หรือชื่อบทความ
โดยไมมีเครื่องหมายคั่น
[ออนไลน]
[ซีดี-รอม]

[On-line].
[CD-ROM]

4) ใสเครื่องหมายมหัพภาคเมื่อจบขอความ
5) แหลงขอมูล หมายถึงแหลงที่ผูเขียนคนหาขอมูลได อาจเปนฐานขอมูลออนไลน ซีดี-รอม
หรือระบบเครือขาย ซึ่งตองระบุรายละเอียดพอเพียงสําหรับผูสนใจจะสืบคนตอไปได
5.1 ถาขอมูลที่คนและนํามาอางอิงเปนสาระสังเขป ใหใชคําวา Abstract from: หรือ สาระ
สังเขปจาก: แลวระบุชื่อฐานขอมูล ชื่อไฟลขอมูล และหมายเลขสาระสังเขป เชน
Abstract from: DIALOG File: Psyc Info Item: 80-16351
Abstract from: DIALOG File: ERIC Item: EJ497895
Abstract from: BRS File: LISA Item: 91-3621
5.2 ถาขอมูลที่คนไดและนํามาอางอิงเปนสาระสังเขปจาก CD-ROM จะใชชื่อผูผลิตซีดี
ชื่อไฟล และหมายเลข เชน
Abstract from: SilverPlatter File: ERIC Item: ED392340
Abstract from: SilverPlatter File: PsycLIT Item: 80-16351
Abstract from: Proquest File: Disertation Abstracts Item: 9315947
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5.3 ถาขอมูลที่คนเปนขอมูลเต็มรูป (Fulltext) เมื่อระบุไดจาก: หรือ Available: แลว
ใหระบุวิถีการคนตอ โดยปกติสวนนี้จะแทนขอมูลการพิมพ (สถานที่พิมพ และสํานักพิมพ)ของสื่อ
สิ่งพิมพ ดังนั้นพยายามใหขอมูลเพียงพอสําหรับผูอานในการสืบคนตอไป เชน ถางานที่อางคนไดจาก
เครือขาย ใหระบุวิธีที่ใชในการหางานนั้น เชน โปรโตคอล (Telnet, FTP, Internet ฯลฯ) directory หรือ
ชื่อ file
ตัวอยาง
Available: FTP://161.200.32.34/pub/mirrors/FAQ/UPS-fag
Available: gopher://198.80.36../global/telecom.txt
Available: http://www.tp.umu.se/physics-services
6) จบขอความรายละเอียดแหลงขอมูล โดยไมใสเครื่องหมายใด ๆ
4. บทความวารสารออนไลน
รูปแบบ
ชื่อผูแตง. (ป). ชื่อบทความ [ความยาวของบทความ]. ชื่อวารสาร [On-line
serial]. Available:
ตัวอยาง
Central Vein Occlusion Study Group. (1993, October 2). Central vein
occlusion study of photocuagulation: Manual of operations
[675 paragraphs]. On line Journal of Current Clinical Trials
[On-line serial]. Available: Doc No. 92
Funder, D. C. (1994, March). Judgmental process and content: Commentary
on Kohler onbase-rate [9 paragraphs]. Psycholoquy [On-line
serial] 5(17). Available: FTP: Hostname: princeton.edu Directory:
pub/harnad/psycoloquy/1994. volume.5 File: sycoloquy.94.5.17.
base-rate.12. funder
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วิธีเขียนรายการอางอิงบทความวารสารออนไลน
1) ให [ ] ความยาวของบทความแทนการระบุ จํานวนหนา แลวจบดวยเครือ่ งหมายมหัพภาค ( . )
2) ชื่อวารสารเขียนตามปกติและ [ ] คําวา On-line serial.
3) ระบุแหลงที่คน โดยใช Available: ในตัวอยางแรกเปนบทความสาร ที่ชองทางการคน
เฉพาะผูบอกรับเทานั้นที่จะคนได จึงระบุหมายเลขของเอกสารหรือเลขทะเบียน ในตัวอยางที่สอง
การคนใชชองทาง FTP ใหระบุชื่อ Hostname ชื่อ Directory และชื่อ File
4) จบขอความโดยไมใสเครื่องหมายกํากับ
5. แฟมขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร
รูปแบบ
ชื่อผูรับผิดชอบหลัก. (ปที่จัดทํา). ชื่อแฟมขอมูลหรือชื่อซอฟแวรคอมพิวเตอร
[รูปลักษณ]. สถานที่ผลิต: ชื่อหนวยงานสถาบันผูผลิต.
ตัวอยาง
Lewis, P. N. (1995). Balloon help compiler (version 1.0)
[Computer software] Austin, Tx: Metrawerks and Nowell.
The Obsewer 3.0 [Computer software]. (1993). Wageningen, the Netherlands:
Noldus Information Technology.
Macromedia. (1995). Authorware (version 3.0) [Computer software]
San Francisco.
Benefit Account 2000 โปรแกรมระบบบัญชีภาษาไทย [โปรแกรมคอมพิวเตอร].
(2541). กรุงเทพฯ: Solution Corner.
EASY-ACC accounting system [โปรแกรมคอมพิวเตอร]. (2541).
กรุงเทพฯ : บริษัทบิซิเนส ซอฟต จํากัด
วิธีเขียนรายการอางอิงแฟมขอมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร
1) ชื่อผูรับผิดชอบหลัก ปที่จัดทํา ใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสือ ถาไมปรากฏชื่อผูรับผิดชอบ
ใหขึ้นตนดวยชื่อแฟมขอมูล ชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร
2) ชื่อแฟมขอมูล ชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร ใชหลักเกณฑเดียวกับชื่อหนังสือ แตไมขีดเสนใต

92

3) รูปลักษณ ใหระบุใน [ ] ทันทีหลังชื่อแฟมขอมูลหรือชื่อโปรแกรม
[ซอฟทแวรคอมพิวเตอร]
[Computer software]
[โปรแกรมคอมพิวเตอร][Computer program]
[แฟมขอมูล]
[Data file]
[เทปขอมูลอิเล็กทรอนิกส]
[Electronic data tape]
แลวจบขอความดวยเครื่องหมายมหัพภาค
4) สถานที่ผลิต และชื่อหนวยงาน สถาบันผูผลิตจะลงเหมือนกับสถานที่พิมพและสํานักพิมพ
ของหนังสือ
5) ถามีขอมูลสําคัญเพิ่มเชน หมายเลข version ใหใสในวงเล็บไวทายสุด ยกเวนแตวา
ถาหมายเลขนั้นเปนสวนหนึ่งของชื่อซอฟทแวรจะไวตอจากชื่อซอฟทแวร

4.4 การเรียงลําดับรายการอางอิง
รายการอางอิงในวิทยานิพนธจะประกอบดวยรายการอางอิงภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ใหแยกรายการภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยนํารายการอางอิงภาษาไทยขึ้นกอน
เรียงจนจบแลวจึงตามดวยรายการอางอิงภาษาตางประเทศ (ไมนิยมแยกรายการอางอิงตามประเภทของ
งาน เชน หนังสือ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน)
2. รายการอางอิงภาษาไทย ใหเรียงตามลําดับอักษรตัวแรกที่ปรากฏ โดยใชหลักการเรียง
เชนเดียวกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อักษรตัวแรกที่ปรากฏอาจเปนชื่อผูแตง ชื่อบทความ
หรือชื่อหนังสือในกรณีที่ไมมีชื่อผูแตง
3. การเรียงลําดับรายการอางอิงภาษาตางประเทศมีวิธีการดังนี้
3.1 เรียงตามลําดับอักษรของชื่อสกุลของผูแตงคนแรก โดยเรียงทีละตัวอักษร เชน
Allen, B. L.
Allen, R. B.
Allwood, C. M.
- ชื่อที่ขึ้นตนดวย M’ Mc หรือ Mac ใหเรียงตามอักษรที่ปรากฏ โดยไมคํานึงถึง
เครื่องหมาย’ และการออกเสียงที่เหมือนกัน เชน
MacGregor, D.
McCleland, J. L.
McDonald, J.
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- ชื่อสกุลที่มีคํานําหนาและคําบุพบท เชน de la du van von ฯลฯ เรียงตามกฎของ
ภาษานั้น ถาทราบวาคํานําหนาเปนสวนหนึ่งของชื่อสกุล ใหถือวาเปนชื่อสกุล
Davis, C. H.
De Mey, M.
Dervin, B.
Van Der Veer, G. C.
Van Zuaren, F. J.
Verplanken, B.
แตถาคํานําหนาคํานั้นไมเปนที่คุนเคย เชน Helmholtz มากกวาจะเปน
von Helmholtz ใหถือคํานําหนานั้นเสมือนชื่อกลาง Holmholtz, H. L. F. von.
3.2 งานหลายเรื่อง โดยผูแตงคนแรกคนเดียวกัน
- งานที่มีผูแตงคนเดียวกันปตางกันใหเรียงตามป
Denin, B. (1991).
Denin, B. (1994).
- งานที่มีผูแตงหลายคนเหมือนกัน ปตางกัน ใหเรียงตามป
Carroll, J. M., and Olson, J. R. (1988).
Carroll, J. M., and Olson, J. R. (1990).
- ใหเรียงงานที่มีผูแตงคนเดียวกอนงานที่มีผูแตงรวม หลังจากนั้นใหเรียงตามอักษร
ชื่อผูแตงคนตอ ๆ ไป
Wilson, T. D. (1994).
Wilson, T. D., and Shaw, D. D. (1990).
Wilson, T. D., Temple, L., and Show, D. D. (1989).
3.3 งานหลายเรื่อง โดยผูแตงคนเดียวกันและปเดียวกัน ใหเรียงตามอักษรตัวแรกของ
ชื่อเรื่อง โดยไมคํานึงถึงคํานําหนานาม a an the
Saracevic, T. (1991a). Nature of interaction...
Saracevic, T. (1991b). A study of information...
ขอควรระวังคือปที่อางถึงในเนื้อความจะตองตรงกับรายการอางอิง คือมี a b กํากับ
ตรงกัน
3.4 งานที่ผูแตงชื่อสกุล เหมือนกันแตชื่อตัวตางกัน ใหเรียงตามชื่อยอที่ตามมา
Ramsey, H. L. (1983).
Ramsey, R. J. (1990).
ขอควรระวังคือ ในการอางถึงชื่อผูแตงในเนื้อความ ใหลงชื่อยอผูแตงกํากับดวย
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3.5 งานที่ผูแตงเปนสถาบัน
ใหเรียงตามอักษรตัวแรกของชื่อสถาบันที่สะกดเต็ม โดยชื่อหนวยงานใหญมากอน
หนวยงานยอย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม. (2540).
3.6 งานที่ไมปรากฏผูแตงใหเรียงตามชื่อหนังสือ ชื่อเรื่อง หรือชื่อบทความ ยกเวนแตวา
งานนั้นระบุวา Anonymous ใหใชคําวา Anonymous แทนชื่อผูแตง และนับเรียงจากคํานี้
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4.5 ตัวอยางรายการอางอิง (ที่เขียนจากตัวอยางที่อางในบทที่ 4)
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บทที่ 5
การจัดพิมพวิทยานิพนธ
การจัดทําวิทยานิพนธ นอกจากเนือ้ หาทีจ่ าเป
ํ นตองมีรายละเอียดและความถูกตองทางวิชาการแลว
การพิมพในลักษณะที่นาอาน มีรูปแบบที่ถูกตองเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่ง การพิมพรวมถึงขนาด
ตัวพิมพที่ใช กระดาษ การเวนขอบกระดาษ การพิมพหัวขอ การพิมพรายการอางอิง

5.1 ตัวพิมพ
การพิมพวทิ ยานิพนธใหใชการพิมพจากคอมพิวเตอร และใชเครือ่ งพิมพทหี่ มึกพิมพเปน
สีดาคมชั
ํ ด ลักษณะของตัวพิมพใช Font : Angsana UPC Size : 16 เหมือนกันตลอดทัง้ วิทยานิพนธ
หรือจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถพิมพไดทั้งอักษรปกติและอักษรพิเศษที่เปนสัญลักษณใน
สาขาวิชานัน้ ๆ ในกรณีทตี่ อ งใชสญ
ั ลักษณหรือตัวพิมพพเิ ศษซึง่ เครือ่ งคอมพิวเตอรไมสามารถทําได
ใหเขียนดวยหมึกดําอยางประณีต สะอาด ชัดเจน วิทยานิพนธทเี่ สนอตองสะอาด ถูกตอง และชัดเจน

5.2 กระดาษ
กระดาษที่ใชพิมพใหใชกระดาษขาวไมมีเสน ขนาดมาตรฐาน A4 ใชพิมพเพียงหนาเดียว
ไมหนาและบางเกินไป (70-80 แกรม)

5.3 การเวนที่วางขอบกระดาษ ใหเวนระยะขอบกระดาษดังนี้
ขอบบน = 1.5 นิ้ว (หนาทั่ว ๆ ไป)
= 2 นิ้ว (หนาที่ขึ้นบทใหม, หนาที่มีหัวขอเรื่อง เชน หนาคํ านํ า, สารบัญ,
รายการอางอิง) ฯลฯ
ขอบลาง = 1 นิ้ว
ขอบซาย = 1.5 นิ้ว
ขอบขวา = 1 นิ้ว
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1 1/2 นิ้ว

1 นิ้ว

1 1/2 นิ้ว

1 นิ้ว
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5.4 การพิมพหัวขอและระดับยอหนา
(ดูรายละเอียดเรื่องหัวขอและยอหนาเพิ่มเติมจากบทที่ 3)
2 นิ้ว
บทที่ 2
ชื่อบท
หัวขอใหญ
******หัวขอรอง...................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
************หัวขอยอย.......................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
1 1/2 นิ้ว
******หัวขอรอง...................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
1 นิ้ว

1 นิ้ว
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5.5 การพิมพรายการอางอิง
รายการอางอิงแตละรายการ บรรทัดแรกใหพิมพชิดริม และพิมพจนจบบรรทัดตามรูปแบบ
ที่กําหนด เมื่อขึ้นบรรทัดใหมใหพิมพยอหนาเขาโดยเวน 8 ตัวอักษร พิมพจนจบขอความและ
ขึ้นรายการอางอิงใหมดวยการชิดริม

5.6 การลําดับเลขหนา
พิมพเลขหนาไวที่มุมขวามือของกระดาษ โดยพิมพหางจากริมกระดาษสวนบนและ
ขอบลางขวามือดานละ 1 นิ้ว
หนาที่เปนสวนนํา วิทยานิพนธที่เขียนเปนภาษาไทย ใชอักษรเรียงตามลําดับพยัญชนะ
ในภาษาไทย (ก, ข, ค,)
วิทยานิพนธที่เปนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ ใชเลขโรมัน
ตัวใหญ (I, II, III,...) โดยเริ่มนับตั้งแตบทคัดยอเปนหนาแรก และ
นับทุก ๆ หนาตอไปจนหนาทายของสวนนํา
พิมพเลขหนาตามลําดับทุกหนา ยกเวนหนาแรกของบทคัดยอ
กิตติกรรมประกาศ สารบัญทุกประเภท
หนาที่เปนสวนเนื้อความ พิมพเลขหนาตามลําดับทุกหนา ยกเวน หนาแรกของทุกบท
หนาแรกของเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม หนาแรกของภาคผนวกทุกภาคผนวก แตใหนับ
จํานวนหนารวมไปดวย
สําหรับการพิมพตาราง การพิมพภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2
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