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การเตรียมและการส่งต้นฉบับวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
 

 กองบรรณาธิการวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  มีความยินดีที่จะรับผลงานทางวิชาการ 
จากทุกท่าน เพ่ือลงพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะแนวทาง          
การเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับดังนี้ 

 
1. การส่งผลงานเพื่อลงพิมพ์ 
 บทความที่ส่งมาเพ่ือพิจารณาลงพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่
ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น  หากมีเนื้อหา ข้อมูลวิจัยบางส่วนเคยพิมพ์ในรายงาน               
การประชุมวิชาการจะต้องมีส่วนที่เพ่ิมเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยลงพิมพ์และต้องมีคุณค่า                
ทางวิชาการที่เด่นชัด ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะน าบทความที่ท่านส่งมาเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความก่อนการลงพิมพ์ ในกรณีท่ีผลการประเมิน
ระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข ผู้นิพนธ์จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับ
ผลการประเมินบทความ 
 ผู้นิพนธ์ที่แก้ไขบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทความของท่านมายังส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกข้อมูล  
  บทความที่จะได้รับการลงพิมพ์จะต้องได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับ
ความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ  
 บทความที่ได้รับการลงพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับส าเนาวารสาร (Reprint) บทความ 4 ฉบับ 
และวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ฉบับท่ีมีการตีพิมพ์บทความดังกล่าวจ านวน 2 เล่ม 

 
2. บทความที่รับพิจารณาลงพิมพ์ 
  บทความที่พิจารณาลงพิมพ์ได้แก่ 
 2.1 บทความวิชาการ  หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึง
ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจาก
แหล่งข้อมูล สรุป เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ อินเตอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์ เสนอ
แนวทางการแก้ไข รูปแบบบทความทางวิชาการอ่ืนๆ เช่น 
  2.1.1 บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารณ์
เนื้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการของหนังสือ บทความ หรือผลงานศิลปะ อาท ินิทรรศการทัศนศิลป์ 
และการแสดงละครหรือดนตรี โดยใช้หลักวิชาและดุลพินิจอันเหมาะสม 
  2.1.2 บทความปริทัศน์ (Review Article) หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะ
ล่าสุดทางวิชาการ (State of the Art) เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ ข้อวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและ
พัฒนาต่อไป 
  2.1.3 บทความอ่ืน ๆ เช่น บทความจากประสบการณ์ หรือความช านาญของผู้นิพนธ์ 
(Professional Practice) บทความที่เก่ียวกับนโยบายด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน (Policy Paper) 
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 2.2 บทความวิจัย  
 มีความยาวไม่น้อยกว่า 8 หน้ากระดาษ A4 หรือไม่น้อยกว่า 2,500 ค า โดยการใช้ค าสั่ง 

Word Count ใน Microsoft Word เพ่ือนับค า (แต่ไม่ควรเกิน 12 หน้ากระดาษ A4) ประกอบด้วย 
ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อผู้นิพนธ์ สถานที่ท างาน (Work Place of Author and Co-authors) การติดต่อ 
ผู้นิพนธ์ (Contact Address of Correspondence) บทคัดย่อ (Abstract) และค าส าคัญ (Keywords 
ไม่เกิน 3-5 ค า) โดยเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วย         
เนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) 

 เนื้อเรื่องจะประกอบด้วย  บทน า (Introduction), วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives), 
วิธีด าเนินการวิจัย (Materials and Methods), ผลการวิจัย (Results), อภิปรายผล (Discussion), 
สรุปผลการวิจัย  (Conclusion), ข้อเสนอแนะ (Suggestions, ถ้ามี) , กิตติกรรมประกาศ 
(Acknowledgement, ถ้ามี), เอกสารอ้างอิง (References)  
  บทความวิชาการควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 หน้ากระดาษ A4 หรือไม่น้อยกว่า 2,500 
ค าโดยการใช้ค าสั่ง Word Count ใน Microsoft Word เพ่ือนับค า (แต่ไม่ควรเกิน 12 หน้ากระดาษ 
A4) บทความวิชาการควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ สถานที่ท างาน วิธีการการติดต่อผู้นิพนธ์  
บทคัดย่อ และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 5 ค า) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง 
ซึ่งลักษณะองค์ประกอบของเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายคลึงกับบทความวิจัย  แต่ไม่มีเนื้อหาของวัสดุ 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น  
 
3. การส่งต้นฉบับ 
 ผู้นิพนธ์ต้องดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มน าส่งบทความ และรูปแบบบทความ     
และกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มน าส่งบทความ จากนั้นให้สมัครสมาชิก                    
ส่งบทความ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและแนบไฟล์ใบน าส่งบทความและไฟล์บทความในรูปแบบ   
Word และ PDF โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครสมาชิก และส่งไฟล์บทความจากเว็บไซต์  
http://acad.vru.ac.th/acad_journal_online/ acad_forms_onlogin.php  
 
4. รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหาของเรื่อง 
 เพ่ือความสะดวกในการแก้ไข ควรจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้วย Microsoft Word for 
Windows 2003 หรือ 2007 บนกระดาษขนาด A4 ดังนี้ พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว 
ด้านล่าง 1 นิ้ว และด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาดของตัวอักษร
เท่ากับ 16 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังตารางที่ 1 และใส่เลขหน้ากึ่งกลางล่าง 
ตั้งแต่ต้นจนจบบทความ บทความจะถูกจัดพิมพ์ในรูปแบบสีขาว-ด า เท่านั้น  
 4.1 รูปแบบและขนาดอักษร 
 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK สีด า
เท่านั้นโดยก าหนดรูปแบบ ขนาด และรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 การก าหนดรูปแบบและขนาดอักษรในบทความต้นฉบับ 
 

ส่วนประกอบบทความ 
บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

Font = TH SarabunPSK 
ขนาดอักษร ลักษณะตัวอักษร 

ชื่อเรื่องภาษาไทย 22 [CT] ตัวหนา 
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 18 [CT] ตัวหนา 
ช่ือผู้นิพนธ ์และผู้นิพนธร์่วม 14 [CT] ตัวปกต ิ
ที่อยู่ผู้นิพนธ ์และผู้นิพนธร์่วม 14 [CT] ตัวปกต ิ 
E-mail Address ของผู้นิพนธ์ประสานงาน 14 [CT] ตัวปกต ิ 
หัวข้อบทคัดย่อ และ ABSTRACT 18 [CT] ตัวหนา  
เนื้อหาในบทคัดย่อ และ ABSTRACT 16 [LRJ] ตัวปกต ิ
หัวข้อหลักต่าง ๆ เช่น บทน า วัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินการ และอ่ืน ๆ  

16 [LJ] ตัวหนา  

เนื้อหาภายในหัวข้อทุกหัวข้อ 16 [LRJ] ตัวปกต ิ 
หมายเหตุ: CT = กึ่งกลาง, LJ = ชิดซ้าย, LRJ = Left and Right Justified (กระจายแบบไทย) 

 
 4.2 หน้าแรก 
 หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ร่วม บทคัดย่อ 
และบ่งบอกสถานที่ท างานหรือสถานศึกษาของผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ร่วม และ E-mail Address ของ         
ผู้นิพนธ์ประสานงาน ให้พิมพ์หน้าแรกท้ังแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละหน้าเรียงตามล าดับ 
โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 5.7 นิ้ว ส าหรับส่วนอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 4.2.1 ชื่อเรื่อง  

  พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ขนาดและตัวพิมพ์อักษรตามที่ระบุในตารางที่ 1 
โดยชื่อภาษาอังกฤษจะห่างจากชื่อเรื่องภาษาไทย 1 บรรทัด และพิมพ์โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร 
 4.2.2 ชื่อผูน้ิพนธ์ 

  พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยเว้นจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด           
ถ้ามีมากกว่า 1 คนให้ใส่เครื่องหมาย “,” หลังนามสกุล และพิมพ์ค าว่า “และ” หน้าชื่อคนสุดท้าย 
โดยให้วรรค 1 ตัวอักษรหน้าค าว่า “และ” แต่ไม่ต้องวรรค 1 ตัวอักษรหลังค าว่า “และ” ไม่ต้องใส่ค า
น าหน้าชื่อหรือต าแหน่งทางวิชาการใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบตัวยกต่อท้าย
นามสกุล เพ่ือแสดงความแตกต่างของสถานที่ท างานหรือสถานศึกษา โดยให้ท าเครื่องหมาย * ไว้บน
นามสกุล ของผู้นิพนธ์ประสานงาน (เจ้าของ  E-mail Address) ดังตัวอย่าง    

 
สมพร  สิงห์ชัย1*, ดวงตา สราญรมย์1 และ วงศ์ธีรา สุวรรณิน1 

Somporn  Singchai, Duangta Saranrom and Wongtheera Suvannin 
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 4.2.3 สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา และ E-mail Address  
  ให้ พิมพ์สถานที่ท างานหรือสถานศึกษาของผู้นิพนธ์ทุกคนอยู่กึ่ งกลาง
หน้ากระดาษ โดยเว้นจากชื่อผู้นิพนธ์ 1 บรรทัด ให้เรียงล าดับตามหมายเลข และให้พิมพ์หมายเลข ตัว
ยกไว้ด้านหน้าสถานที่ท างาน  
   ให้พิมพ์ E-mail Address ของผู้นิพนธ์ประสานงานอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
ต่อจากบรรทัดสถานที่ท างานหรือสถานศึกษา ดังตัวอย่าง  
 

นิพิฐพนธ ์สุปัญบุตร1*, เอก ศรีเชลยีง2 และภิศักดิ์ กลัยาณมิตร2 
Nipittapon Supanyabut, Aek Sichaliang and Pisak Kalyanamitra 

 
1หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน E–mail: tabianvru@hotmail.com 

 
 4.2.4 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
   พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “บทคัดย่อ” ส าหรับบทคัดย่อภาษาไทย และ “ABSTRACT” 
ส าหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็นแบบ  
1 คอลัมน์ โดยบรรทัดแรกให้ย่อหน้า 0.5 นิ้ว มีจ านวนค าไม่เกินอย่างละ 250 ค า 
 
 4.2.5 ค าส าคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “ค าส าคัญ” ให้พิมพ์เว้นจากบทคัดย่อภาษาไทย 1 บรรทัด 
และ จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค าส าคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 3-5 ค า ให้พิมพ์หัวเรื่อง 
ค าว่า “Keywords” (เฉพาะตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยให้พิมพ์เว้นจากบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด ให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค าแรกของแต่ละ
ค าส าคัญเท่านั้น และระหว่างค าส าคัญให้ตามด้วยเครื่องหมาย (,) และเว้น 1 ตัวอักษร ก่อนขึ้น            
ค าส าคัญใหม่ 
 
 4.3 ส่วนอ่ืน ๆ ของบทความ 
  เนื้อเรื่อง ได้แก ่บทน า, วัตถุประสงค์การวิจัย, วิธีด าเนินการวิจัย, ผลการวิจัย, อภิปรายผล, 
สรุปผลการวิจัย, ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี), กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี), เอกสารอ้างอิง ให้พิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ 
โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละ
คอลัมน์ ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 
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 4.4 การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ 
 เนื้อหาและข้อมูลภายใน รูปภาพ และตาราง อาจใช้ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษได้  
โดยรูปภาพทุกรูป และตารางจะต้องมีหมายเลข และค าบรรยายอย่างชัดเจน ในการใส่ตาราง รูปภาพ 
และกราฟ ในบทความจะต้องใส่หลังจากมีการกล่าวถึงแล้วในเนื้อหา โดยวางไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
 
 4.4.1 รูปภาพ 
 รูปภาพ (Pictures) ภาพถ่าย (Photographs) แผนภูมิ (Charts) แผนที่ (Maps) 
แผนภาพ (Diagrams) และกราฟ (Graphs) ที่เตรียมควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 5.7 นิ้ว และความ
ละเอียดที่เหมาะสม โดยตัวอักษรที่ปรากฏในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้สะดวก และ
ต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง และเมื่อย่อขนาดลงที่ความกว้าง 3.02 นิ้ว จะต้องยังสามารถเห็น
รายละเอียดของภาพที่ชัดเจน รูปลายเส้นของรูปภาพจะต้องเป็นเส้นสีด า ส่วนรูปถ่ายควรจะเป็นรูป
ขาวด าที่มีความคมชัด รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และเพ่ือความสวยงามให้เว้น
บรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด ชื่อภาพให้จัดว่างไว้ชิดริมซ้าย 
โดยวางไว้ใต้ภาพ ภาษาไทยใช้ค าว่า ภาพที่ ภาษาอังกฤษ ใช้ค าว่า Figure ตามด้วยหมายเลขภาพ
ห่างจากค าว่าภาพที่ 1 ตัวอักษร ใช้ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนา และเว้น 1 ตัวอักษรตามด้วยชื่อภาพ 
ควรระบุที่มาของภาพ (ถ้ามี) โดยระบุค าว่า ที่มา ให้ตรงกับค าว่าภาพที่ ด้วยรูปแบบอักษรปกติ ตามด้วย 
เครื่องหมายทวิภาค (:) แล้วเว้น 1 ตัวอักษรตามด้วยแหล่งอ้างอิง ตามหลักการอ้างอิงดังตัวอย่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ภาพตัวอย่างต้องเป็นภาพที่ชัดเจนเมื่อลงพิมพ์ขาว-ด า  
ที่มา: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (2557)  
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 4.4.2 ตาราง 
 ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และค าบรรยายก ากับเหนือตาราง            
เพ่ือความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือชื่อตาราง 1 บรรทัด และเว้นใต้ตาราง/หมายเหตุตาราง หรือ
ที่มา 1 บรรทัด ชื่อตารางภาษาไทยใช้ค าว่า  ตารางที่ ภาษาอังกฤษ ใช้ค าว่า Table ตามด้วย
หมายเลขภาพห่างจากค าว่าตารางที่ 1 ตัวอักษร  ใช้ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนา และเว้น 1 ตัวอักษร
ตามด้วยชื่อตาราง โดยจัดรูปแบบชิดริมซ้าย 
 การระบุหมายเหตุท้ายตาราง ให้ระบุค าว่า หมายเหตุ ด้วยรูปแบบอักษรปกติ 
ตามด้วย เครื่องหมายทวิภาค (:) และเว้น 1 ตัวอักษร จึงตามด้วยข้อความของหมายเหตุ ควรระบุที่มา
ของตาราง (ถ้ามี) โดยระบุค าว่า ที่มา: แล้วเว้น 1 ตัวอักษรตามด้วยแหล่งอ้างอิง ตามหลักการอ้างอิง
ดังตัวอย่าง 

 
ตารางท่ี 1 ตัวอย่างตารางที่แสดงในบทความต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อหามาก่อนทุกครั้ง และไม่ควร

มีเส้นแบ่งสดมภ์ (Column) ยกเว้นกรณีจ าเป็น 
 

หัวตารางนิยมใช้ตัวหนา 
หัวตารางนิยมใช้ตัวหนา 

หรือตามความ
เหมาะสม 

ตามรูปแบบเนื้อหา 

เนื้อหาตารางใช้ตัวปกติ 1,543.00 อักษร 
เส้นแบ่งสดมภ์ไม่ควรปรากฏ  245.00 ตัวเลข 
เนื้อหาตารางใช้ตัวปกติ 25,634.00 สัญลักษณ์ 

หมายเหตุ: ขนาดตัวอักษรในตารางอาจมีการปรับให้เหมาะสมแต่อย่างไรต้องค านึงถึงความชัดเจน 
เป็นส าคัญ 

ที่มา: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (2555)  
 

 4.4.3 สมการ  
 ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้า หรือในกรณีที่สมการมีความยาวมากอาจยอมให้มี
ความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ และจะต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ ต าแหน่งของหมายเลข
สมการจะต้องอยู่ชิดขอบด้านขวา ดังตัวอย่างนี้ และเพ่ือความสวยงามให้เว้นบรรทัด เหนือสมการ              
1 บรรทัด และเว้นใต้สมการ 1 บรรทัด เมื่อจะกล่าวอ้างอิงถึงสมการที่ (1) ให้ใส่วงเล็บด้วยเสมอ            
ดังตัวอย่าง 

 

                                                  5a+b  =  11c2                                               (1) 
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5. การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง 
 การอ้างอิงในเนื้อความทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาจะต้องมีในส่วนเอกสารอ้างอิงท้าย
บทความ และห้ามใส่เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ และให้ใช้การอ้างอิงตาม
ระบบอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยมีรายละเอียดการอ้างอิงดังนี้ (สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ 
http://acad.vru.ac.th) 
 
 5.1 การอ้างอิงในเนื้อหา 
 5.1.1 กรณีการอ้างอิงเอกสารภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ชื่อสกุลตามด้วยปีที่ตีพิมพ์            
ในเอกสาร เช่น  
  (Voss, 1998) หรือ Voss (1998) แล้วแต่โครงสร้างประโยค และ (Hayes & 
Berkowitz, 2006) ในกรณีที่ผู้นิพนธ์มากกว่า 3 คนขึ้นไป (Paul et al., 1999) หรือ Paul et al. 
(1999) 
 
 5.1.2 กรณีการอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้ใส่ชื่อและนามสกุลของผู้นิพนธ์ ตามด้วย     
ปี พ.ศ. เช่น  
  (กริช สืบสนธิ์, 2545) หรือ กริช สืบสนธิ์ (2545) และ (ด ารง สืบสกุล และคณะ, 
2550) หรือ ด ารง สืบสกุล และคณะ (2550) ในกรณีที่ผู้นิพนธ์มากกว่า 3 คนข้ึนไป  
 5.1.3 การอ้างอิงเอกสารมากกว่าหนึ่งรายการในวงเล็บเดียวกัน  ให้เรียงล าดับตาม
ตัวอักษร โดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค “;” ไม่ต้องเว้นหน้าเครื่องหมายนี้ แต่ให้เว้น 1 ตัวอักษร
หลังเครื่องหมาย เช่น 
  (เยาวนุช แสงยนต์, 2551; สุพาดา อินทรานุกูล, 2545) และ (Kartner, 1973; 
Kartner & Russel, 1975) 
 5.1.4 การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่งให้ใช้ค าว่า นิรนาม ส าหรับเอกสาร
ภาษาไทย และค าว่า Anonymous ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศแทนชื่อผู้แต่ง เช่น 
  (นิรนาม, 2541) (Anonymous, 1999) 
 5.1.5 การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ในต าแหน่งที่ต้องระบุปีที่พิมพ์ ให้ระบุ 
ม.ป.ป. ส าหรับเอกสารภาษาไทย เช่น  
  (สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์, ม.ป.ป.) 
และ n.d. ส าหรับ เอกสารภาษาต่างประเทศ เช่น (Miller, n.d.) 
 5.1.6 การอ้างอิงเอกสารสองทอด  
 ในกรณีท่ีไม่สามารถสืบค้นจากเอกสารต้นฉบับ ต้องสืบค้นจากเอกสารที่ผู้อื่นได้
อ้างอิงไว้ (Secondary Source) เขียนได้ 2 แบบ คือ 
 (1) การอ้างอิงผู้เขียนที่น าผลงานผู้อ่ืนมาอ้างอิง เช่น ธีรวุฒิ  เอกะกุล เขียน
ต าราใน พ.ศ. 2543 ได้อ้างอิง Krejcie & Morgan (1970) ให้ระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสาร
อันดับรอง ตามด้วยค าว่า “อ้างถึง” ส าหรับเอกสารภาษาไทย หรือค าว่า “Cited” ส าหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ แล้วระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสารอันดับแรก ดังตัวอย่าง 
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  “…..ค านวณจากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (ธีรวุฒิ 
เอกะกุล, 2543 อ้างถึง Krejcie & Morgan, 1970) ……..” 
  “…..โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha-coefficient) ของ 
Cronbach (ยุทธพงษ ์กัยวรรณ,์ 2543 อ้างถึง Cronbach, 1974) ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ัน……..” 

  “…..ตามแนวความคิดของ Best (ประคอง กรรณสูต, 2538 อ้างถึง 
Best, 1978)……..” 
  “…..ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  Yamane (วรรณี          
แกมเกตุ, 2551  อ้างถึง Yamane, 1973)……..” 
  (2) การอ้างอิงโดยระบุชื่อผู้แต่งต้นฉบับ (Original) ที่ผู้อื่นน ามาอ้างอิง
ต่อในกรณีหนังสือของ ธีรวุฒิ  เอกะกุล (2543) ให้ระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ ตามด้วย “อ้างใน” 
ส าหรับเอกสารภาษาไทย หรือค าว่า “Cited in” ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ แล้วระบุชื่อผู้ที่น า
ผลงานนั้นมาอ้างอิง ดังตัวอย่าง 
  “…..ค านวณจากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ……..” 
  “…..โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha-coefficient) ของ 
Cronbach (Cronbach, 1974 อ้างใน ยุทธพงษ ์กัยวรรณ,์ 2543) ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ัน……..” 

  “…..ตามแนวความคิดของ Best (Best, 1978 อ้างใน ประคอง กรรณ
สูต, 2538)……..” 
  “…..ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (Yamane, 
1973 อ้างใน วรรณี แกมเกตุ, 2551)……..” 
 
 5.2 การเขียนเอกสารอ้างอิง 
 การเขียนเอกสารอ้างอิง เรียงล าดับตามตัวอักษรภาษาไทยก่อน ตามด้วยอ้างอิง
ภาษาอังกฤษ กรณีท่ีไม่มีชื่อผู้แต่งให้เรียงตามชื่อเรื่องแทน กรณีที่ผู้แต่งคนเดียวกันแต่มีเอกสารอ้างอิง
หลายรายการ ให้เรียงตามปี พ.ศ. โดยให้ก าหนดอักษร ก, ข, ค ..... ก ากับไว้ที่ ปี พ.ศ. ด้วย ส าหรับ
เอกสารภาษาไทย และ อักษร a, b, c ….. ส าหรับภาษาต่างประเทศ และในรายการที่สองไม่ต้องพิมพ์
ชื่อผู้นิพนธ์ให้ขีดเส้นเข้าไปประมาณ 0.5 นิ้ว หรือประมาณ 7 เคาะ แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค 
(.) ดังตัวอย่าง 
 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  (2547ก).  ต าราชุดฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”.                         

(พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). 
 _______.  (2547ข).  นิยามเกี่ยวกับการวิจัย.  [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก:         

http://www.nrct.go.th/modi;es.php?op=modload&name=Sections& 
file=index.  (2548, 14 เมษายน). 
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 กรณีที่ผู้นิพนธ์คนเดียวกัน แต่มีเอกสารอ้างอิงหลายรายการ และเอกสารอ้างอิงแต่ละ
รายการพิมพ์ ปี พ.ศ. เดียวกัน ให้จัดเรียง ล าดับตัวอักษรของชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ 
 บรรทัดแรกของเอกสารและสิ่งอ้างอิงแต่ละเรื่อง อักษรตัวแรกห่างจากริมกระดาษ
ด้านซ้าย 1.5 นิ้ว บรรทัดที่สองและบรรทัดต่อ ๆ ไป ให้ย่อหน้าโดยเว้นอีก 1 tab (อัตโนมัติ) หรือ 0.5 นิ้ว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 5.2.1 การพิมพ์ให้ถือหลักการเว้นระยะหลังเครื่องหมายวรรคตอน ดังนี้ 
 หลังเครื่องหมายทวิภาค (:) เวน้วรรค 1 ตัวอักษร 
 หลังเครื่องหมายอัฒภาค (;) เว้นวรรค 1 ตัวอักษร 
 หลังเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้นวรรค 1 ตัวอักษร 
 หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) เว้นวรรค 2 ตัวอักษร (ยกเว้นหลังอักษรย่อ          
เว้นวรรค 1 ตัวอักษร) 
 หน้าเครื่องหมายไม่ต้องเว้นวรรค ให้พิมพ์ติดกับตัวอักษรหรือสระตัวสุดท้าย
ของค า 
 เครื่องหมายยัติภังค์ (-) ให้พิมพ์ติดกับตัวอักษรทั้งข้างหน้าและข้างหลัง
เครื่องหมาย 
 
 5.2.2 การลงรายการครั้งที่พิมพ์  
  รายการครั้งที่พิมพ์ ให้อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บต่อจากชื่อเรื่อง และลงรายการตั้งแต่
พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป (พิมพ์ครั้งแรก หรือ พิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องลงรายการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  พิมพ์ครั้งที่ 2 = 2nd ed. 
  พิมพ์ครั้งที่ 3 = 3rd ed. 
  พิมพ์ครั้งที่ 4 = 4th ed. 
  พิมพ์ครั้งที่ 5 = 5th ed. 
  พิมพ์ครั้งที่ 6 = 6th ed. 
 
 5.2.3 รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากหนังสือ 
 กรณีชื่อผู้นิพนธ์ คนไทยให้ลงชื่อ ตามด้วยนามสกุล และตัดค าน าหน้านามออก 
เช่น นาย นาง นางสาว  Mr. Mrs. ตัดต าแหน่งทางวิชาการออก เช่น ผศ. รศ. ศ. และให้ตัดค าระบุอาชีพ
ออกเช่นเดียวกัน เช่น นายแพทย์ แพทย์หญิง พันต ารวจโท ร้อยต ารวจเอก เป็นต้น  
 กรณีที่ผู้นิพนธ์เป็นชาวต่างชาติให้นามสกุลขึ้นก่อนตามด้วยอักษรย่อทั้งชื่อต้น  
ชื่อกลาง (ถ้ามี) โดยใช้เครื่องหมายจุลภาคค่ัน (,) แบ่งชื่อสกุล และชื่อต้น  
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ตัวอย่าง (ผูน้ิพนธ์คนเดียว) 
ชื่อสกุลผู้แต่ง.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองพิมพ์: 
ส านักพิมพ์. 
เกษมชาติ นเรศเสนีย์.  (2555).  การบริหารองค์การในภาวะวิกฤต.  (พิมพ์ครั้งที่ 6).  กรุงเทพฯ: 

วิสคอมเซ็นเตอร์. 
บุญชม ศรีสะอาด.  (2538).  วิธีทางสถิติส าหรับการวิจัย.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์. 
ยุทธ ไกยวรรณ์.  (2548).  วิธีวิจัยทางธุรกิจ.  กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ. 
วรรณี แกมเกตุ.  (2551).  วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์.  (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Best, J. W.  (1978).  Research in Education.  (3rd ed).  New Jersey: Prentice-Hall. 
Cochran, W. G.  (1977).  Sampling techniques.  (3rd ed).  New York: John Wiley & 

Sons. 
Yamane, T.  (1973).  Statistics: An introductory analysis.  (3rd ed).  New York:        

Harper & Row. 
 

หมายเหตุ 1. เครื่องหมายแสดงว่าเว้นระยะ 1 ตัวอักษร หรือเคาะ 1 ครั้ง และในกรณีท่ีขึ้นบรรทัด
ใหม่แต่ยังไม่สิ้นสุดการลงรายการ ให้เว้นระยะ 7 ตัวอักษร หรือใช้วิธีการตั้ง Tab              
ที่ 0.5 นิ้ว ก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลานับระยะ 

 2. เครื่องหมาย X  ใหใ้ส่ครั้งที่พิมพ์ ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป 
 
ตัวอย่าง (ผูน้ิพนธ์สองคน) 

ชื่อสกุลผู้นิพนธ์คนที่ 1และชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ 2.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.  
(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองพิมพ์:ส านักพิมพ์. 
ยุทธ ไกยวรรณ์ และกุสุมา ผลาพรม.  (2553).  พื้นฐานการวิจัย.  กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ. 
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.  (2542).  การวัดด้านจิตพิสัย.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ช านิประศาสตร์.  (2545).  ระเบียบวิธีการวิจัย.  กรุงเทพฯ:        

พิมพ์ดี. 
Best, J. W. & Kahn, J. V.  (1986).  Research in Education.  (5th ed).  New Jersey: 

Prentice-Hall. 
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W.  (1970).  Determining sample size for research activities.  

Education and Psychological Measurement.  30(3): 607-610. 
 

หมายเหตุ  ให้ใช้เครื่องหมาย & แทนค าว่า and ในกรณีที่เป็นการลงรายการภาษาอังกฤษ  
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ตัวอย่าง (ผู้แต่งสามคน) 
ชื่อสกุลผู้นิพนธ์คนที่ 1,ชื่อสกุลผู้นิพนธ์คนที ่2และชื่อสกุลผู้นิพนธ์คนที ่3.                   
(ปี พ.ศ.)ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองพิมพ์:ส านักพิมพ์. 
ศิรชิัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข.  (2547).  การเลือกใช้สถิติที่

เหมาะสมส าหรับการวิจัย.   (พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ: บุญศิรกิารพิมพ์. 
Sadlack, R. G., Theodorson, G. A. & Stanley, J.  (1992).  Social research: Theory 

and methods.  Chestnut: Hill Dnterprises. 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีเมืองที่พิมพ์เป็นกรุงเทพมหานคร ให้ลงรายการเป็น กรุงเทพฯ 
 
ตัวอย่าง (ผูน้ิพนธ์มากกว่าสามคน) 

ชื่อสกุลผู้นิพนธ์คนที่ 1และคณะ(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).  
เมืองพิมพ์:ส านักพิมพ์. 
จิรภา แสนเกษม และคณะ.  (2545).  การวิจัยทางธุรกิจ.  กรุงเทพฯ: พิทักษ์อักษร. 
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ.  (2545).  ระเบียบวิธีการวิจัย.  กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี. 
Guy, T. J. et al.  (1992).  Social Research: Theory and Methods.  Chestnut: Hill 

Dnterprises. 
 
ตัวอย่าง (ผู้นิพนธ์ที่เป็นบรรณาธิการ)  

ชื่อสกุล.(บก.).(ปี.พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองพิมพ์: 
ส านักพิมพ์. 
สุเทพ บุญซ้อน.  (บก.).  (2545).  วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา           

ของไทย.  กรุงเทพฯ: ทีแอนด์ดีการพิมพ์. 
Gootnick, D. E.  (Ed.).  (1984).  The standard handbook of business 

communication.  New York: The Free. 
 
ตัวอย่าง (ผู้นิพนธ์ที่เป็นผู้รวบรวม) 

ชื่อสกุล.(ผู้รวบรวม).(ปี.พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X). 
เมืองพิมพ์:ส านักพิมพ์. 
ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท.  (ผู้รวบรวม).  (2547).  การวิจัยการตลาด.  กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง. 

 
ตัวอย่าง (ผู้แต่งท่ีมีบรรดาศักดิ์) 

ชื่อสกุล,บรรดาศักดิ์.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองพิมพ์: 
ส านักพิมพ์. 
อนุมานราชธน, พระยา.  (2523).  ชีวิตพระสารประเสริฐที่ข้าพเจ้ารู้จัก.  กรุงเทพฯ: ส่องสยาม. 
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ตัวอย่าง (ผู้แต่งท่ีมีสมณศักดิ์) 
ต าแหน่ง(ชื่อเดิม).(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองพิมพ์: 
ส านักพิมพ์. 
พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ).  (2538).  ธรรมะกับการด ารงชีวิต.                     

กรุงเทพฯ: มติชน. 
พุทธทาสภิกขุ.  (2538).  เกิดมาท าไม.  กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 
สมเด็จพระญานสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน).  (2535).  คู่มือชีวิต.  กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์. 

 
ตัวอย่าง (ผู้นิพนธ์ที่เป็นสถาบัน หน่วยงานราชการ)  

ให้ลงชื่อเต็มของสถาบัน โดยเรียงล าดับหน่วยงานย่อยก่อนหน่วยงานใหญ่ ถ้าสถาบันนั้น
เป็นหน่วยงานของรัฐบาล การระบุชื่อควรเริ่มต้นตั้งแต่ระดับกรมเป็นอย่างต่ า 

ชื่อหน่วยงานราชการ.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X). เมืองพิมพ์: 
ส านักพิมพ์. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2538).  แนวทางการพัฒนาแรงงานในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: 

กระทรวงศึกษาธิการ. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (2549).  การพัฒนาอุดมศึกษาไทย.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546.  กรุงเทพฯ:                         

นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์.  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  (2547).  ต าราชุดฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”.                 

(พิมพ์ครั้งที ่2).  กรุงเทพฯ:  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์.  (2555).  คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ.  ปทุมธานี: ศูนย์เรียนรู้การ
ผลิตและ          จัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล. 

 
ตัวอย่าง (ผู้แต่งท่ีใช้นามแฝง) 

ลงนามแฝงตามที่ปรากฏ.(นามแฝง).(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X). 
เมืองพิมพ์:ส านักพิมพ์. 
น.ม.ส. (นามแฝง).  (2496).  นิทานของ น.ม.ส.  (พิมพ์ครั้งที่ 3).  พระนคร:  คลังวิทยา. 
นกขมิ้นเหลืองอ่อน. (นามแฝง).  (2549). การดูแลรักษาสุขภาพ.  กรุงเทพฯ:  ดอกหญ้า. 
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 5.2.4 รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากหนังสือแปล 
ตัวอย่าง (หนังสือแปลท่ีระบุชื่อผู้แต่ง และชื่อเรื่องในภาษาเดิม) 

ชื่อผู้แปล.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.สถานที่พิมพ์:ส านักพิมพ์.แปลจาก
ผู้แต่ง.ปีที่พิมพ์.ชื่อหนังสือ.สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
นฤจร อิทธิจีระจรัส.  (2535).  แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาของเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์.  

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. แปลจาก L. A. Coser.  (1971).  
Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social 
Context.  New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 

วาสนา ประวาลพฤกษ์.  (2538).  นักวางแผนวิจัยปฏิบัติการ.  กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ             
กระทรวงศึกษาธิการ.  แปลจาก S. Kemmis & R. McTaggart.  (eds.).  (1988).           
The Action Research Planner.  Australia: Deakin University. 

 
 5.2.5 รูปแบบการเขียนจากหนังสือที่มีลักษณะเป็นการรวบรวมบทความ หรือ 
หนังสือที่มีผูน้ิพนธ์ประจ าบท 
ตัวอย่าง 

ชื่อสกุลผู้นิพนธ์ประจ าบท หรือชื่อผู้นิพนธ์บทความ.(ปี พ.ศ.).ชื่อบท หรือ 
ชื่อบทความ.ในชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).  
(หน้าของบทความ).เมืองพิมพ์:ส านักพิมพ์. 
แม้นมาส ชวลิต, กริช สืบสนธ์ และสมพิศ คูศรีพิทักษ์.  (2539).  หน่วยที่ 1 การสื่อสารกับ                  

งานสารนิเทศ.  ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสาร = Communication 
13202   หน่วยท่ี 1-8 (พิมพ์ครั้งที ่4).  (หน้า 1-37).  นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 
 5.2.6 รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากรายงานการวิจัย 
ตัวอย่าง 

ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อรายงานวิจัย.เมืองพิมพ์:ส านักพิมพ์. 
ด ารงค ์วัฒนา.  (2540).  รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ.  กรุงเทพฯ:  

ส านักงานคณะกรรมการพลเรือน. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valaya Alongkorn Review 
 

14 
 

 
 5.2.7 รูปแบบการเขียนจากวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์   
ตัวอย่าง 

ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อวิทยานิพนธ์.ชื่อปริญญา.สาขาวิชาคณะ          
มหาวิทยาลัย. 
จีรพร สร้อยสุวรรณ.  (2547).  การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ

นักศึกษาชายในสถาบันราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  วิทยานิพนธ์ครุศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ธิดา สุขใจ.  (2549).  แรงจูงใจในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ: ศึกษากรณี                
ส่วนโรงงานฟอกย้อม 2 บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ ากัด (มหาชน).                                         
ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการบริหารทั่วไป                  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

นคร ส าเภาทิพย์.  (2544).  การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาเพื่อความม่ันคง            
พื้นที่อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                     
สาขาวิชารัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.   

นพพร ศุภพัฒน์.  (2549).  ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับผลปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน                
ในสังกัดส่วนกลางของส านักงานต ารวจแห่งชาติ.  ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต                       สาขาวิชาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

นพวรรณ ธีรพันธ์เจริญ.  (2546).  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

พวงเพชร พลทอง, นงลักษณ์ สมณะ และเผด็จ หงส์ทอง.  (2553).  การศึกษาพฤติกรรมการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต                  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

Kasemsri, K.  (2005).  Participatiory Communication in City Radio FM 96.0.   
Master of Science Thesis in Development Communication, Graduate 
Kasetsart University. 

Pongsophon, P.  (2006).  Enhancing Thai students’ scientific Understanding of 
evolution: A social constructivist approach.  Doctor of Philosophy 
Thesis in Science Education, Graduate Kasetsart University. 
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 5.2.8 รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากวารสาร และนิตยสาร 
ตัวอย่าง 

ชื่อสกุลผู้นิพนธ์บทความ.(ปี พ.ศ.).ชื่อบทความ.ชื่อเต็มของวารสาร. 
ปีที(่ฉบับที)่: หน้าที่อ้างอิง. 
นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวานิช.  (2541).  การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ

ประเทศในเอเซีย.  วารสารวิธีวิทยาการวิจัย.  11(2): 21-50. 
พิมพ์กมล ทิพย์มนตรี, อรสา จรูญธรรม และสุวรรณา โชติสุกานต์.  (2555).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระบุรี เขต 2.  วารสารวิธีวิทยาการวิจัย.  11(2): 21-50. 

ศิริวรรณ มนอัตระผดุง.  (2555).  สถานการณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศไทย.                        
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์.  2(1): 1-10. 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W.  (1970).  Determining Sample Size for Research 
Activities.  Education and Psychological Measurement.  30(3): 607-610. 

McCarthy, B. & Hagan, J.  (1992).  Mean streets: The theoretical significance of 
situational delinquency among homeless youths.  American Journal of 
Sociology.  98(3): 597-627. 

 
  5.2.9 รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์  
ตัวอย่าง 

ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.,วันเดือน).ชื่อบทความหรือชื่อคอลัมน์.ชื่อหนังสือพิมพ์.  
หน้าที่ตีพิมพ์. 
สัมพันธ์ พันธุ์พฟกษ์.  (2555).  สทศ. เตือนรีบสมัครสอบก่อนระบบปิด.  (2555, 8 ธันวาคม).  

ไทยรัฐ.  หน้า 12. 
นวลจันทร์ จินตนาพันธ์.  (2546, 14 กุมภาพันธ์).  ปรับหนี้เพ่ิมแรงขับฟ้ืนเศรษฐกิจยั่งยืน.                 

คมชัดลึก.  หน้า 15. 
นิรนาม.  ความล้มเหลวของระบบการศึกษา.  (2547, 15 มีนาคม).  คมชดัลึก.  หน้า 12. 

 
 5.2.10 รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ 
ตัวอย่าง 
ชื่อสกุลผู้ให้สัมภาษณ์.(ปี พ.ศ.ที่ให้สัมภาษณ์).ต าแหน่งของผู้ให้สัมภาษณ์(ถ้ามี). 
สัมภาษณ์,วันเดือนปีที่ให้สัมภาษณ์. 
สมบัติ คชสิทธิ์.  (2549).  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.         

สัมภาษณ์, 5 มกราคม 2555.   
Oupadissakoon, S.  (1993).  Dean of the Graduate School, Kasetsart University.  

Interview, 8 July 1993. 
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 5.2.11 รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากจุลสาร 
ตัวอย่าง 

ชื่อสกุลผู้แต่ง.(ปี พ.ศ.).ชื่อเรื่อง.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองพิมพ์:ส านักพิมพ์.
  
(จุลสาร). 
ธเนศ สังฆสุบรรณ และคณะ.  (2550).  คู่มือเลือกตั้ง ส.ส.  กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง.  (จุลสาร). 
 

 5.2.12 รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากเอกสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
ตัวอย่าง 

ชื่อสกุลผู้แต่ง.(ปี พ.ศ.).ชื่อเรื่อง.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองพิมพ์:ส านักพิมพ์.
 
(เอกสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์). 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.  (2549).  ท่องเที่ยวสุขภาพที่วังน้ าเขียว                    

จังหวัดนครราชสีมา.  ม.ป.ท.  (เอกสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์). 
 

 5.2.13 รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากเอกสารที่เป็นแผ่นพับ 
ตัวอย่าง 

ชื่อสกุลผู้แต่ง. (ปี พ.ศ.).ชื่อเรื่อง.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองพิมพ์:ส านักพิมพ์.
 
(แผ่นพับ). 
กรมการจัดหางาน.  (2550).  สถานการณ์ตลาดแรงงาน.  กรุงเทพฯ: กรมการจัดหางาน.                

(แผ่นพับ). 
 
 5.2.14 รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากจดหมายเหตุ ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ 
ตัวอย่าง 

ชื่อหน่วยงาน.(ปี,วันเดือน).ชื่อของเอกสาร.เลขที่ประกาศ/ ค าสั่ง/จดหมาย 
เหตุ/ระเบียบ. (ถ้ามี) 
หอสมุดแห่งชาติ.  (จ.ศ. 1206).  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3.  เลขที่ 12. 
มหาวิทยาลัยบูรพา.  (2548, 13 กุมภาพันธ์).  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องก าหนดการ            

เกี่ยวกับการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2548. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.  (2549, 18 มีนาคม).  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549.   
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 5.2.15 รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากรายงานการประชุม  
ตัวอย่าง 

ชื่อสกุลของวิทยากร หรือผู้บรรยาย.(ปี พ.ศ.).ชื่อเรื่อง หรือชื่อหัวข้อที่บรรยาย. 
ในชื่อรายงานการประชุม.ครั้งที่ประชุม.วันเดือนปี ที่ประชุม. 
(หน้าของเอกสารการประชุม).เมืองพิมพ์:ส านักพิมพ์. 
งามชื่น คงเสรี.  (2537).  ศักยภาพพันธุ์ข้าวไทยสู่การแปรรูป.  การประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร.  ครั้งที่ 32.  4 กุมภาพันธ์ 
2537.  (5-17).  กรุงเทพฯ: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

จิราพรรณ ส าเภาทอง.  (2552).  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล 
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ใน การประชุมทางวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยและนิทรรศการ การวิจัยบัณฑิตศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ.  ครั้งที่ 2.  
29 สิงหาคม 2552.  (183-188).  สุราษฎร์ธาน:ี เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

วรกร ค าสิงห์นอก.  (2550).  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้าง                   
พรรคการเมืองอย่างยั่งยืน. ใน การประชุมทางวิชาการเพ่ือเสนอผลงานวิจัยเรียนรู้
งานวิจัยขยายผลสู่ชุมชน.  ครัง้ที่ 3.  28 สิงหาคม 2550.  (54-61).  นครราชสีมา:  
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  

 
 5.2.16 รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษา 
ตัวอย่าง 

ชื่อกฎหมาย.(ปี, วันเดือน).ราชกิจจานุเบกษา.เล่มตอนที่.หน้าเลขหน้า. 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549.                         

(2549, 1 มิถุนายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 123 ตอนที่ 54 ง.  หน้า 89-109. 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547.  (2547,1 มิถุนายน).  ราชกิจจานุเบกษา.               

เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก.  หน้า 1-24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valaya Alongkorn Review 
 

18 
 

 5.2.17 รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ 
ภาพเลื่อน ภาพนิ่ง แผนที่ แผนภูมิ ฯลฯ ให้ระบุลักษณะของโสตทัศนวัสดุเอาไว้ด้วย 
 ประเภทของโสตทัศนวัสดุ 
     ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
 [สไลด์]  [Slides] 
 [ซีดี]  [Compact discs] 
 [ฟิล์ม]  [Film] 
 [ฟิล์มสตริป]  [Filmstrip] 
 [แผนที่]  [Map] 
 [แผนภูม]ิ  [Chart] 
 [แผ่นใส]  [Transparencies] 
 [ภาพยนตร์]  [Motion picture] 
 [รายการวิทยุ]  [Radio Program] 
 [รายการโทรทัศน์]  [Television Program] 
 [รูปภาพ]  [Picture] 
 [วีดิทัศน์]  [Videotape] 
 ฯลฯ 
 
ตัวอย่าง กรณีที่มีชื่อผู้นิพนธ์ หรือผู้รับผิดชอบ 

ชื่อสกุลผู้นิพนธ์.(ปีที่ผลิต).ชื่อเรื่อง.[ชนิดของวัสดุ].สถานที่ผลิต: 
หน่วยงานที่เผยแพร่/ผู้ผลิต. 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.  (ม.ป.ป.).  แผนที่จังหวัดปทุมธานี.  [แผนที่].  กรุงเทพฯ:          

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง.  (2543, 20 กุมภาพันธ์).  ตามหาแก่นธรรม.  [รายการโทรทัศน์].  กรุงเทพฯ: 

สถานีโทรทัศน์สีช่อง 9. 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.  (2527).  เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต.                     

[วีดิทัศน์].  กรุงเทพฯ: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. 
สมศิริ อรุโณทัย.  (2540).  ลายเส้น.  [รูปภาพ].  ม.ป.ท.    
อรวี สัจจานนท์.  (2539).  เพชรน้ าหนึ่ง ชุดที่ 3 รักต้องห้าม.  [ซีดี].  กรุงเทพฯ: เอ็มจีอี. 

 
ตัวอย่าง กรณีที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง หรือผู้รับผิดชอบ 

นิรนาม.(ปีที่ผลิต).ชื่อเรื่อง.[ชนิดของวัสดุ].สถานที่ผลิต:หน่วยงานที่เผยแพร่/
ผู้ผลิต. 

นิรนาม.  (2518).  หนอนพยาธิในประเทศไทย.  [ภาพยนตร์].  กรุงเทพฯ: คอมมิวนิเคชั่น เอดส์  
       อินเตอร์เนชั่นแนล. 
นิรนาม.  (2539).  หลังม่านเหล็ก.  [ภาพยนตร์].  กรุงเทพฯ: หน้าต่างโลก. 



วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
 

19 
 

 ก. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากต้นฉบับตัวเขียน 
ตัวอย่าง 

ชื่อผู้นิพนธ์หรือผู้รับผิดชอบ.(ปี,วันเดือน).ชื่อเรื่อง.[ลักษณะเอกสาร]. 
เลขทะเบียน. (ถ้ามี) 
หอสมุดแห่งชาติ.  (ม.ป.ป.).  บาลีพระขุททกสิกขา.  [หนังสือใบลาน].  เลขที่ 3980/ก/1. 

 ข. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
 1) รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากฐานข้อมูลออนไลน์   
ตัวอย่าง 

ชื่อสกุล.(ปีที่พิมพ์).ชื่อเรื่อง.[ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก:หรือ[Online], 
Available:ชื่อฐานข้อมูล หรือแหล่งสารสนเทศ.(ปี พ.ศ.,วันที่เดือนที่

ท าการสืบค้นข้อมูล). 
แผนกบริการค้นคว้าและวิจัย ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  (2554).  รูปแบบการเขียน

บรรณานุกรม.  [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: 
http://library.bu.ac.th/help/libmanuals/ other/Write_APA_Thai.pdf.  
(2555, 19 ธันวาคม). 

Gsrcia, G. E.  (1991).  Factors influencing the english reading test performance 
of speaking.  [Online], Available: DIALOG(R) Item: EJ435642.                          
(2005, 12 January). 

 2) รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากฐานข้อมูลซีดี-รอม 
ตัวอย่าง 

ชื่อสกุล.(ปีที่พิมพ์ หรือปีที่ท าการสืบค้น).ชื่อเรื่อง.[ซีดี-รอม], 
เข้าถึงได้จาก:หรือ[CD-ROM],Available:ชื่อฐานข้อมูลซีดี-รอม. 
(ปี พ.ศ.,วันที่เดือนท าการสืบค้น). 
Arms, W. Y.  (2000).  Small business.  [CD-ROM], Available:  ABI/INFROM,                          

(2003, 12 May). 
 3) รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากบริการสารสนเทศอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต 
ตัวอย่าง 

ชื่อสกุล.(ปีที่พิมพ์ หรือปีที่ท าการสืบค้น).ชื่อเรื่อง.[ออนไลน์], 
เข้าถึงได้จาก:หรือ [Online],Available:ชื่อเว็บไซด์ หรือ                   
แหล่งสารสนเทศ.(ปีพ.ศ.,วันที่เดือนที่ท าการสืบค้นข้อมูล). 
ครรชิต มาลัยวงศ์.  (2543).  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.  [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก:                      

http://www.uni.net.th/08-2543.  (2547, 14 กุมภาพันธ์). 
Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS).   (2003).  How to 

report internet-related crime.  [Online], Available: 
http://www.cybercrime.gov/       reporting.htm.  (2004, 17 January). 
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 4) หนังสือออนไลน์ กรณีที่มีทั้งฉบับตีพิมพ์ และฉบับออนไลน์ให้เขียนเหมือน
เอกสารอ้างอิงหนังสือที่ตีพิมพ์ตามด้วย วันที่สืบค้น ชื่อแหล่งสารสนเทศ และท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต  
ตัวอย่าง 

ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองพิมพ์:ส านักพิมพ์. 
[ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก:หรือ [Online],Available:ชื่อฐานข้อมูล  
หรือแหล่งสารสนเทศ.(ปี พ.ศ.,วันที่เดือนที่ท าการสืบค้นข้อมูล). 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์.  (2555).  คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ.  ปทุมธานี: ศูนย์เรียนรู้การ
ผลิตและ          จัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล.  [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: http:// 

acad.vru.ac.th/acad_guide_2555/acad_guide_2555_01.php.                         
(2555, 10 ธันวาคม). 

Kizza, J. M.  (2004).  Ethical and social issues in the information age.  (2nd ed.)       
New York: Springer-Verlag.  [Online], Available:         
http://www.netlibrary.com/reader.  (2008, 4 February).   

 
 5) วิทยานิพนธ์ออนไลน์ ให้เขียนเหมือนเอกสารอ้างอิงวิทยานิพนธ์ ตามด้วย
วันที่สืบค้น ชื่อแหล่งสารสนเทศ และท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต 
ตัวอย่าง 

ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อวิทยานิพนธ์.ชื่อปริญญา.สาขาวิชาคณะ 
มหาวิทยาลัย.[ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก:หรือ Online],Available: 
ชื่อฐานข้อมูล หรือแหล่งสารสนเทศ.(ปี พ.ศ.,วันที่เดือนที่ท าการ
สืบค้นข้อมูล). 
กัลยาณ ีสุวรรณประเสริฐ.  (2546).  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษา       

เพื่อพัฒนาประปาหมู่บ้าน: กรณีศึกษาอ าเภอเกาคา จังหวัดล าปาง.  วิทยานิพนธ์        
มหาบัณฑิต  สาขาภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  [ออนไลน์],  
เข้าถึงได้จาก: 
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/detail.php? 
id=7277&word=สารสนเทศ#.  (2546, 14 กุมภาพันธ์). 

Jaruskulchai, C.  (1998).  An Automatic Indexing for Thai Text Retrieval.  Doctor 
of Philosophy Thesis in Science. The George Washington University.  
[Online], Available: http://ebook.thailis.or.th/#I. (2008, 4 February).   
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 6) รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงสองทอด 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถสืบค้นจากเอกสารต้นฉบับ ต้องสืบค้นจากเอกสารที่ผู้อื่นได้
อ้างอิงไว้ (Secondary Source) เขียนได้ 2 แบบ คือ 
 (1) การอ้างอิงผู้เขียนที่น าผลงานผู้อ่ืนมาอ้างอิง เช่น ธีรวุฒิ  เอกะกุล เขียน
ต าราใน พ.ศ. 2543 ได้อ้างอิง Krejcie & Morgan (1970) ให้ระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสาร
อันดับรอง ตามด้วยค าว่า “อ้างถึง” ส าหรับเอกสารภาษาไทย หรือค าว่า “Cited” ส าหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ แล้วระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสารอันดับแรก ดังตัวอย่าง 
 
ตัวอย่าง  อ้างถึง 

ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองพิมพ์: 
ส านักพิมพ์.  อ้างถึง ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.                           

(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
ธีรวุฒ ิเอกะกุล.  (2543).  ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  

อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.  อ้างถึง Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. 
(1970). Determining Sample Size for Research Activities.  Educational 
and Psychological Measurement. 30(3): 607-610.                

ประคอง กรรณสูต.  (2538).  สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์.  กรุงเทพฯ:                  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  อ้างถึง Best, J. W.  (1978).  Research in Education.  
(3rd ed).  New Jersey: Prentice Hall.            

ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์.  (2543).  พื้นฐานการวิจัย.  กรุงเทพฯ: สุวีรยาสาสน์.  อ้างถึง                  
Cronbach, L. J.  (1974).  Essentials of Psychological Testing.  (3rd ed).  
New York: McGraw-Hill.   

วรรณี แกมเกตุ.  (2551).  วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์.  (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  อ้างถึง  Yamane, T.  (1973).  Statistics: An 
introductory analysis.  (3rd ed).  New York: Harper & Row.   

 
  (2) การอ้างอิงโดยระบุชื่อผู้แต่งต้นฉบับ (Original) ที่ผู้อ่ืนน ามาอ้างอิงต่อใน
กรณีหนังสือของ ธีรวุฒิ เอกะกุล (2543) ให้ระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ ตามด้วย “อ้างใน” ส าหรับ
เอกสารภาษาไทย หรือค าว่า “Cited in” ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ แล้วระบุชื่อผู้ที่น าผลงาน
นั้นมาอ้างอิง ดังตัวอย่าง 
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ตัวอย่าง   อ้างใน 
 

ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองพิมพ์: 
ส านักพิมพ์.  อ้างถึง ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.                           

(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research 

activities.  Educational and Psychological Measurement. 30(3): 607-
610.  อ้างใน             ธีรวุฒ ิเอกะกุล.  (2543).  ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์และสังคมศาสตร์.  อุบลราชธาน:ี สถาบันราชภัฏอุบลราชธาน.ี   

Best, J. W.  (1978).  Research in Education.  (3rd ed).  New Jersey: Prentice Hall.           
อ้างใน ประคอง กรรณสูต.  (2538).  สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์.  
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.    

Cronbach, L. J.  (1974).  Essentials of Psychological Testing.  (3rd ed).  New York: 
McGraw-Hill.  อ้างใน ยุทธพงษ ์กัยวรรณ์.  (2543).  พื้นฐานการวิจัย.  กรุงเทพฯ:               
สุวีรยาสาสน์.                     

Yamane, T.  (1973).  Statistics: An Introductory Analysis.  (3rd ed).  New York: 
Harper & Row.  อ้างใน วรรณี แกมเกตุ.  (2551).  วิธีวิทยาการวิจัยทาง              
พฤติกรรมศาสตร์.  (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อ
เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ยึดค าบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 
ชื่อสถานที่ต่าง ๆ ให้ใช้ตามประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี 
  การเขียนค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการทับศัพท์เป็นภาษาไทย หรือต้องการ
แปลเป็นภาษาไทย การแปลหรือเขียนทับศัพท์ครั้งแรกควรใส่ค าศัพท์เดิมไว้ในวงเล็บต่อท้ายค าแปล
ด้วย ซึ่งถ้าค าศัพท์ใดที่ไม่ใช่ค าศัพท์เฉพาะ ก็ไม่จ าเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น “การเหนี่ยวน า 
(Induction)” “เวเบอร์ (Weber)” และเมื่อต้องการใช้ค าแปลเดิมซ้ าอีก ให้ใช้ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่
ภาษาอังกฤษก ากับ  
 


