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 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้จัดท ำแนวปฏิบัติที่ดีของเทคนิคกำรคัดกรองและ
ตรวจสอบบทควำมเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ เพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีควำมรู้
เกี่ยวกับเทคนิคกำรคัดกรองและตรวจสอบบทควำมเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับ
แนะน ำ ผู้ส่งบทควำม และปรับใช้กับงำนของตนเองได้ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 
 1. เทคนิคในกำรสื่อสำร ถำม ตอบ ข้อมูลเบื้องต้นของงำนวำรสำรวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์               
ทำงโทรศัพท์ 
   

บุคลำกร 
ผู้ให้บริกำร : 

สวัสดีค่ะ วำรสำรวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ค่ะ 

ผู้สอบถำม ขอทรำบรำยละเอียดของวำรสำรค่ะ 
บุคลำกร 
ผู้ให้บริกำร : 

วำรสำรวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ เป็นวำรสำรด้ำนมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ อยู่ใน TCI  ฐำน 2 ค่ะ 
สำมำรถส่งได้ท้ัง บทควำมวิชำกำร และบทควำมวิจัย ค่ะ 

 
ผู้สอบถำม สนใจจะส่งบทควำมต้องท ำอย่ำงไรบ้ำงคะ 
บุคลำกร 
ผู้ให้บริกำร : 

ขอทรำบชื่อเรื่องบทควำมค่ะ 

ผู้สอบถำม เรื่อง .............. 
 
   บุคลำกรผู้ให้บริกำรจะต้องพิจำรณำว่ำ ชื่อเรื่องที่ผู้สอบถำมต้องกำรส่งนั้น เป็นเรื่องที่ 
ตรงสำขำวิชำที่เรำก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของวำรสำร หรือไม่ 
   ซึ่งสำขำที่วำรสำรรับ คือ ศึกษำศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ กำรบริหำรธุรกิจ 
สังคมศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำ จิตวิทยำ ศิลปกรรม   
 

 
 
 

เทคนิคกำรคัดกรองและตรวจสอบบทควำมเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 
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   กรณีตรงสำขำ       
 

บุคลำกร 
ผู้ให้บริกำร : 

1. ท่ำนสำมำรถ ดำวโหลด รูปแบบของบทควำม ซึ่งมี 2 แบบ คือ 
บทควำมวิชำกำร และบทควำมวิจัย ในเว็บไซต์ของวำรสำร              
เพ่ือน ำมำเป็นรูปแบบในกำรพิมพ์ 

2. ดำวโหลด แบบฟอร์มส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำน ำลงวำรสำร                 
วไลยอลงกรณ์  กรอกรำยละเอียดข้อมูลพร้อมลงลำยมือชื่อ                  
ให้ครบถ้วน 

3. ศึกษำรำยละเอียด กำรเตรียมและกำรส่งต้นฉบับบทควำม                
ได้ที่ เว็บไซต์ของวำรสำร  

4. เมื่อเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สมัครเข้ำระบบ ThaiJo แล้ว 
Upload ไฟล์ บทควำม และ scan แบบฟอร์มส่งบทควำมที่มี
ลำยมือชื่อ ส่งเข้ำระบบได้เลยค่ะ 

 
    ทำงวำรสำรจะตรวจรูปแบบและเนื้อหำเบื้องต้น ประมำณ               
1 สัปดำห์ หำกมีกำรแก้ไข จะแจ้งผลกลับไปทำงระบบค่ะ  และหำก
บทควำมมีรูปแบบและเนื้อหำเบื้องต้นที่เรียบร้อย ทำงวำรสำร
จะแจ้งช ำระเงินค่ำธรรมเนียมไปในระบบ เพื่อน ำบทควำมส่ง
ประเมินในล ำดับต่อไปค่ะ 

ผู้สอบถำม อยำกทรำบระยะเวลำในกำรได้ใบตอรับ และฉบับที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ค่ะ 

บุคลำกร 
ผู้ให้บริกำร : 

ในกำรตรวจ และส่งประเมิน ใช้เวลำประมำณ 2-3 เดือน                          
ถ้ำผลกำรประเมินผ่ำน 2 ใน 3 และผู้นิพนธ์แก้ไขตำมข้อคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิครบและถูกต้อง จึงจะออกใบตอบรับให้ค่ะ 
ซ่ึง ณ ขณะนั้นจึงจะรู้ว่ำได้ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรปีไหน                 
ฉบับไหน ค่ะ 

ผู้สอบถำม จะรีบด ำเนินกำรส่งไปนะคะ  ขอบคุณค่ะ 
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   กรณีไม่ตรงสำขำ 
 

บุคลำกร 
ผู้ให้บริกำร : 

ขอโทษนะคะ จำกชื่อเรื่องแล้ว ทำงวำรสำรเห็นว่ำน่ำจะเป็น
บทควำมทำงสำขำวิทยำศำสตร์ จึงไม่สำมำรถรับเข้ำขบวนกำรได้
ลองติดต่อบทควำมทำงสำขำวิทยำศำสตร์ดูนะคะ 
หรือถ้ำสนใจวำรสำรของมหำวิทยำลัยเรำ  
มีวำรสำรทำงวิทยำศำสตร์ที่อยู่ TCI ฐำน 2 อีก 1 วำรสำร  
หำกสนใจเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรลองติดต่อสอบถำมดูใหมคะ 

ผู้สอบถำม ……………………………………… 
 

หรือ 
บุคลำกร 
ผู้ให้บริกำร : 

ขอโทษนะคะ จำกชื่อเรื่องแล้ว ทำงวำรสำรไม่สำมำรถรับเข้ำ
ขบวนกำรได้ค่ะ 
เนื่องจำก เป็นสำขำวิชำที่ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของวำรสำร 
รบกวนลองสอบถำมวำรสำรอื่น ดูนะคะ 

ผู้สอบถำม ……………………………………… 
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 2. เทคนิคในกำรคัดกรองและตรวจสอบบทควำมเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร                           
วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ กรณีส่งเข้ำระบบ ThaiJo2.0 
 
 

 
 
  เมื่อมีบทควำมเข้ำมำในระบบ ผู้จัดท ำวำรสำรจะต้องด ำเนินกำรเข้ำระบบเพ่ือพิมพ์บทควำม
ออกมำตรวจรูปแบบและเนื้อหำเบื้องต้น ก่อนเสนอบรรณำธิกำรพิจำรณำต่อไป ซึ่งรำยละเอียดในกำร
ตรวจเบื้องต้นนั้น มีดังนี้ 
  2.1 ชื่อเรื่อง และเนื้อหำ เป็นเรื่องที่ตรงสำขำวิชำที่เรำก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของวำรสำร 
หรือไม่ คือ ศึกษำศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ กำรบริหำรธุรกิจ สังคมศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำ จิตวิทยำ 
ศิลปกรรม หำกตรงจึงด ำเนินกำรขั้นต่อไป 
  2.2  หัวข้อของบทควำม ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่  ซึ่งบทควำมที่รับเขำสู่ขบวนกำรมี                
2 ประเภท คือ บทควำมวิชำกำร และบทควำมวิจัย ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
    2.1.1 บทควำมวิชำกำร หมำยถึง งำนเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่ำสนใจ เป็นควำมรู้ใหม่ 
กล่ำวถึง  ควำมเป็นมำของปัญหำ วัตถุประสงค์ แนวทำงกำรแก้ปัญหำ มีกำรใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงำนวิจัย
จำกแหล่งข้อมูล สรุป เช่น หนังสือ วำรสำรวิชำกำร อินเตอร์เน็ต ประกอบกำรวิเครำะห์วิจำรณ์ เสนอ
แนวทำงกำรแก้ไข รูปแบบบทควำมทำงวิชำกำรอ่ืน ๆ เช่น บทวิจำรณ์หนังสือ บทควำมปริทัศน ์บทควำม
อ่ืน ๆ  
    2.1.2 บทควำมวิจัย หมำยถึง ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ เป็นบทควำม หรืองำน
เขียนที่น ำข้อมูลมำจำกรำยงำนกำรวิจัยมำประมวล หรือสรุปออกมำเป็นองค์ควำมรู้ในรูปแบบที่น ำเสนอให้
ผู้อ่ำนเข้ำใจประเด็นต่ำง ๆ ประกอบไปด้วย หัวข้อดังต่อไปนี้  
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ชื่อเรื่องภำษำไทย 

ชื่อเรื่องภำษำอังกฤษ 

ชื่อผู้นิพนธ์ภำษำไทย

ชื่อผู้นิพนธ์ภำษำอังกฤษ

สังกัดผู้นิพนธ์ภำษำไทย

สังกัดผู้นิพนธ์ภำษำอังกฤษ  

อีเมล์ผู้นิพนธ์ประสำนงำน

บทคัดย่อ

ค ำส ำคัญ

Abstract

Keywords

บทน ำ

หัวข้อหลัก

บทสรุป

กิตติกรรมประกำศ (ถ้ำม)ี

เอกสำรอ้ำงอิง

หัวข้อบทควำมวิชำกำร 
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หัวข้อบทควำมวิจัย 

ชื่อเรื่องภำษำไทย 

ชื่อเรื่องภำษำอังกฤษ     

ชื่อผู้นิพนธ์ภำษำอังกฤษ   

Abstract 

อีเมล์ผู้นิพนธ์ประสำนงำน   

ค ำส ำคัญ 

ชื่อผู้นิพนธ์ภำษำไทย   

สังกัดผู้นิพนธ์ภำษำไทย   

สังกัดผู้นิพนธ์ภำษำอังกฤษ   

บทคัดย่อ 

Keywords 

บทน ำ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย   

วิธีด ำเนินกำรวิจัย   

ผลกำรวิจัย 

ข้อเสนอแนะ   

กิตติกรรมประกำศ (ถ้ำมี) 

อภิปรำยผล   

เอกสำรอ้ำงอิง 
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ส่วนประกอบบทควำม 
ตัวอักษรภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

Font = TH SarabunPSK 
ขนำดอักษร ลักษณะตัวอักษร 

ชื่อเรื่องภำษำไทย 22 [CT] ตัวหนำ 
ชือ่เร่ืองภำษำอังกฤษ 18 [CT] ตัวหนำ 
ช่ือผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ร่วม 14 [CT] ตัวปกต ิ
ที่อยู่ผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธร์่วม 14 [CT] ตัวปกต ิ 
E-mail Address ของผู้นิพนธ์ประสำนงำน 14 [CT] ตัวปกต ิ 
หัวข้อบทคัดย่อ และ ABSTRACT 16 [CT] ตัวหนำ  
เนื้อหำในบทคัดย่อ และ ABSTRACT 16 [LRJ] ตัวปกต ิ
หัวข้อหลักต่ำง ๆ เช่น บทน ำ วัตถุประสงค์ 
วิธีด ำเนินกำร และอ่ืน ๆ  

16 [LJ] ตัวหนำ  

เนื้อหำภำยในหัวข้อทุกหัวข้อ 16 [LRJ] ตัวปกต ิ 
หมำยเหตุ: CT = กึ่งกลำง, LJ = ชิดซ้ำย, LRJ = Left and Right Justified (กระจำยแบบไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรก ำหนดรูปแบบและขนำดอักษรในบทควำมต้นฉบับ 
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 เนื้อหำและข้อมูลภำยใน รูปภำพ และตำรำง อำจใช้ภำษำไทย หรือ ภำษำอังกฤษได้  โดย
รูปภำพทุกรูป และตำรำงจะต้องมีหมำยเลข และค ำบรรยำยอย่ำงชัดเจน ในกำรใส่ตำรำง รูปภำพ และ
กรำฟ ในบทควำมจะต้องใส่หลังจำกมีกำรกล่ำวถึงแล้วในเนื้อหำ โดยวำงไว้กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ 
 
 รูปภำพ 
 รูปภำพ (Pictures) ภำพถ่ำย (Photographs) แผนภูมิ (Charts) แผนที่ (Maps) แผนภำพ 
(Diagrams)  แ ล ะก ร ำฟ  ( Graphs)  ที ่เ ต ร ีย มค ว รม ีข น ำ ด คว ำม ก ว ้ำ ง ไ ม ่เ ก ิน  5.7 นิ ้ว  แ ล ะ 
ควำมละเอียดที่เหมำะสม โดยตัวอักษรที่ปรำกฏในรูปภำพจะต้องมีขนำดใหญ่สำมำรถอ่ำนได้สะดวก และ
ต้องไม่เล็กกว่ำตัวอักษรในเนื้อเรื่อง และเมื่อย่อขนำดลงที่ควำมกว้ำง 3.02 นิ้ว จะต้องยังสำมำรถเห็น
รำยละเอียดของภำพที่ชัดเจน รูปลำยเส้นของรูปภำพจะต้องเป็นเส้นสีด ำ ส่วนรูปถ่ำยควรจะเป็นรูปขำวด ำ
ที่มีควำมคมชัด รูปภำพควรจะมีรำยละเอียดเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนั้น และเพ่ือควำมสวยงำมให้เว้นบรรทัดเหนือ
รูปภำพ 1 บรรทัด และเว้นใต้ค ำบรรยำยรูปภำพ 1 บรรทัด ชื่อภำพให้จัดว่ำงไว้ชิดริมซ้ำย โดยวำงไว้ใต้ภำพ 
ภำษำไทยใช้ค ำว่ำ ภำพที่ ภำษำอังกฤษ ใช้ค ำว่ำ Figure ตำมด้วยหมำยเลขภำพห่ำงจำกค ำว่ำภำพที่ 1 
ตัวอักษร ใช้ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนำ และเว้น 1 ตัวอักษรตำมด้วยชื่อภำพ ควรระบุที่มำของภำพ (ถ้ำมี) 
โดยระบุค ำว่ำ ที่มำ ให้ตรงกับค ำว่ำภำพที่ ด้วยรูปแบบอักษรปกติ ตำมด้วย เครื่องหมำยทวิภำค (:) แล้วเว้น 
1 ตัวอักษรตำมด้วยแหล่งอ้ำงอิง ตำมหลักกำรอ้ำงอิงดังตัวอย่ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่1 ภำพตัวอย่ำงต้องเป็นภำพที่ชัดเจนเมื่อลงพิมพ์ขำว-ด ำ  
ที่มำ: ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (2557)  
 

กำรจัดรูปภำพ ตำรำง และกำรเขียนสมกำร 



~ 9 ~ 
 

 ตำรำง 
 ตำรำงทุกตำรำงจะต้องมีหมำยเลข และค ำบรรยำยก ำกับเหนือตำรำงเพ่ือควำมสวยงำมให้
เว้นบรรทัดเหนือชื่อตำรำง 1 บรรทัด และเว้นใต้ตำรำง/หมำยเหตุตำรำง หรือที่มำ 1 บรรทัด ชื่อตำรำง
ภำษำไทยใช้ค ำว่ำ ตำรำงที่ ภำษำอังกฤษ ใช้ค ำว่ำ Table ตำมด้วยหมำยเลขภำพห่ำงจำกค ำว่ำตำรำงที่ 1 
ตัวอักษร  ใช้ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนำ และเว้น 1 ตัวอักษรตำมด้วยชื่อตำรำง โดยจัดรูปแบบชิดริมซ้ำย 
ดังตัวอย่ำงตำมตำรำงที่ 1 
 กำรระบุหมำยเหตุท้ำยตำรำง ให้ระบุค ำว่ำ หมำยเหตุ ด้วยรูปแบบอักษรปกติตำม
ด้วย เครื่องหมำยทวิภำค (:) และเว้น 1 ตัวอักษร จึงตำมด้วยข้อควำมของหมำยเหตุ ควรระบุที่มำของ
ตำรำง (ถ้ำมี) โดยระบุค ำว่ำ ที่มำ: แล้วเว้น 1 ตัวอักษรตำมด้วยแหล่งอ้ำงอิง ตำมหลักกำรอ้ำงอิงดังตัวอย่ำง 

 
ตำรำงท่ี 1 ตัวอย่ำงตำรำงที่แสดงในบทควำมต้องมีกำรกล่ำวอ้ำงในเนื้อหำมำก่อนทุกครั้ง และไม่ควรมี

เส้นแบ่งสดมภ์ (Column) ยกเว้นกรณีจ ำเป็น 
 

หัวตำรำงนิยมใช้ตัวหนำ 
หัวตำรำงนิยมใช้ตัวหนำ 

หรือ 
ตำมควำมเหมำะสม 

ตำมรูปแบบเนื้อหำ 

เนื้อหำตำรำงใช้ตัวปกติ 1,543.00 อักษร 
เส้นแบ่งสดมภ์ไม่ควรปรำกฏ  245.00 ตัวเลข 
เนื้อหำตำรำงใช้ตัวปกติ 25,634.00 สัญลักษณ์ 

หมำยเหตุ: ขนำดตัวอักษรในตำรำงอำจมีกำรปรับให้เหมำะสมแต่อย่ำงไรต้องค ำนึงถึงควำมชัดเจน เป็น
ส ำคัญ 

ที่มำ: ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (2555)  
 

  สมกำร  
 ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลำงหน้ำ หรือในกรณีที่สมกำรมีควำมยำวมำกอำจยอมให้มีควำม
กว้ำงได้เต็มหน้ำกระดำษ และจะต้องมีหมำยเลขก ำกับอยู่ภำยในวงเล็บ ต ำแหน่งของหมำยเลขสมกำร
จะต้องอยู่ชิดขอบด้ำนขวำ ดังตัวอย่ำงนี้ และเพ่ือควำมสวยงำมให้เว้นบรรทัด เหนือสมกำร              1 
บรรทัด และเว้นใต้สมกำร 1 บรรทัด เมื่อจะกล่ำวอ้ำงอิงถึงสมกำรที่ (1) ให้ใส่วงเล็บด้วยเสมอ            
ดังตัวอย่ำง 

 
                                                  5a+b  =  11c2                                               (1) 
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 กำรอ้ำงอิงในเนื้อควำมทุกกำรอ้ำงอิงที่ปรำกฏในเนื้อหำจะต้องมีในส่วนเอกสำรอ้ำงอิงท้ำย
บทควำม และห้ำมใส่เอกสำรอ้ำงอิงโดยปรำศจำกกำรอ้ำงอิงในเนื้อบทควำม และให้ใช้กำรอ้ำงอิงตำม
ระบบอ้ำงอิงแบบนำม -ปี โดยมีรำยละเอียดกำรอ้ำงอิงดังนี ้ (สำมำรถดูเพิ ่มเติมได้จำกเว็บไซต์ 
http://acad.vru.ac.th) 
 
 1. กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ 
 1.1 กรณีกำรอ้ำงอิงเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ ให้ใช้ชื่อสกุลตำมด้วยปีที่ตีพิมพ์             
ในเอกสำร เช่น  
  Voss (1998) หรื อ  (Voss, 1998) แล้ วแต่ โครงสร้ ำ งประโยค และ (Hayes & 
Berkowitz, 2006) ในกรณีที่ผู้นิพนธ์มำกกว่ำ 3 คนข้ึนไป (Paul et al., 1999) หรือ Paul et al. (1999) 
 
 1.2 กรณีกำรอ้ำงอิงเอกสำรภำษำไทยให้ใส่ชื่อและนำมสกุลของผู้นิพนธ์ ตำมด้วย ปี พ.ศ. 
เช่น  
  กริช สืบสนธิ์ (2545) หรือ (กริช สืบสนธิ์ , 2545) และ ด ำรง สืบสกุล และคณะ 
(2550) หรือ (ด ำรง สืบสกลุ และคณะ, 2550) ในกรณีที่ผู้นิพนธ์มำกกว่ำ 3 คนข้ึนไป  
 1.3 กำรอ้ำงอิงเอกสำรมำกกว่ำหนึ่งรำยกำรในวงเล็บเดียวกัน  ให้เรียงล ำดับตำม
ตัวอักษร โดยคั่นด้วยเครื่องหมำยอัฒภำค “;” ไม่ต้องเว้นหน้ำเครื่องหมำยนี้ แต่ให้เว้น 1 ตัวอักษรหลัง
เครื่องหมำย เช่น 
  (เยำวนุช แสงยนต์, 2551; สุพำดำ อินทรำนุกูล , 2545) และ (Kartner, 1973; 
Kartner & Russel, 1975) 
 1.4 กำรอ้ำงอิงเอกสำรที่ไม่ปรำกฏนำมผู้แต่งให้ใช้ค ำว่ำ  นิรนำม ส ำหรับเอกสำร
ภำษำไทย และค ำว่ำ Anonymous ส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศแทนชื่อผู้แต่ง เช่น 
  (นิรนำม, 2541) (Anonymous, 1999) 
 1.5 กำรอ้ำงอิงเอกสำรที่ไม่ปรำกฏปีที่พิมพ์ ในต ำแหน่งที่ต้องระบุปีที่พิมพ์ ให้ระบุ 
ม.ป.ป. ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย เช่น  
  (สถำบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพ่ือกำรค้นคว้ำและพัฒนำด้ำนพืชศำสตร์, ม.ป.ป.) และ 
n.d. ส ำหรับ เอกสำรภำษำต่ำงประเทศ เช่น (Miller, n.d.) 
 1.6 กำรอ้ำงอิงเอกสำรสองทอด  
 ในกรณีที่ไม่สำมำรถสืบค้นจำกเอกสำรต้นฉบับ ต้องสืบค้นจำกเอกสำรที่ผู้ อ่ืนได้
อ้ำงอิงไว้ (Secondary Source) เขียนได้ 2 แบบ คือ 
 (1) กำรอ้ำงอิงผู้เขียนที่น ำผลงำนผู้อ่ืนมำอ้ำงอิง เช่น ธีรวุฒิ  เอกะกุล เขียนต ำรำใน 
พ.ศ. 2543 ได้อ้ำงอิง Krejcie & Morgan (1970) ให้ระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสำรอันดับรอง ตำม
ด้วยค ำว่ำ “อ้ำงถึง” ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย หรือค ำว่ำ “Cited” ส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ แล้ว
ระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสำรอันดับแรก ดังตัวอย่ำง 

กำรเขียนอ้ำงอิงและเอกสำรอ้ำงอิง 
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  “…..ค ำนวณจำกตำรำงส ำเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (ธีรวุฒิ  เอกะ
กุล, 2543 อ้ำงถึง Krejcie & Morgan, 1970) ……..” 
  “…..โดยวิ ธี หำค่ ำสั มประสิ ทธิ แอลฟำ (Alpha-coefficient)  ของ 
Cronbach (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543 อ้ำงถึง Cronbach, 1974) ซึ่งได้ค่ำควำมเชื่อม่ัน……..” 
  “…..ตำมแนวควำมคิดของ Best (ประคอง กรรณสูต, 2538 อ้ำงถึง Best, 
1978)……..” 
  “…..ตำรำงก ำหนดขนำดกลุ่ มตั วอย่ ำ งของ  Yamane (วรรณี           
แกมเกตุ, 2551  อ้ำงถึง Yamane, 1973)……..” 
  (2) กำรอ้ำงอิงโดยระบุชื่อผู้แต่งต้นฉบับ (Original) ที่ผู้อ่ืนน ำมำอ้ำงอิงต่อ
ในกรณีหนังสือของ ธีรวุฒิ  เอกะกุล (2543) ให้ระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ ตำมด้วย “อ้ำงใน” ส ำหรับ
เอกสำรภำษำไทย หรือค ำว่ำ “Cited in” ส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ แล้วระบุชื่อผู้ที่น ำผลงำนนั้น
มำอ้ำงอิง ดังตัวอย่ำง 
  “…..ค ำนวณจำกตำรำงส ำเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970 อ้ำงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ……..” 
  “…..โดยวิ ธี หำค่ ำสั มประสิ ทธิ แอลฟำ (Alpha-coefficient)  ของ 
Cronbach (Cronbach, 1974 อ้ำงใน ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543) ซึ่งได้ค่ำควำมเชื่อม่ัน……..” 
  “…..ตำมแนวควำมคิดของ Best (Best, 1978 อ้ำงใน ประคอง กรรณสูต, 
2538)……..” 
  “…..ตำรำงก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของ Yamane (Yamane, 1973 
อ้ำงใน วรรณี แกมเกตุ, 2551)……..” 
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 2. กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง 
 กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง เรียงล ำดับตำมตัวอักษรภำษำไทยก่อน ตำมด้วยอ้ำงอิง
ภำษำอังกฤษ กรณีที่ไม่มีชื่อผู้แต่งให้เรียงตำมชื่อเรื่องแทน กรณีที่ผู้แต่งคนเดียวกันแต่มีเอกสำรอ้ำงอิง
หลำยรำยกำร ให้เรียงตำมปี พ.ศ. โดยให้ก ำหนดอักษร ก, ข, ค ..... ก ำกับไว้ที่ ปี พ.ศ. ด้วย ส ำหรับ
เอกสำรภำษำไทย และ อักษร a, b, c ….. ส ำหรับภำษำต่ำงประเทศ และในรำยกำรที่สองไม่ต้องพิมพ์ชื่อผู้
นิพนธ์ให้ขีดเส้นเข้ำไปประมำณ 0.5 นิ้ว หรือประมำณ 7 เคำะ แล้วตำมด้วยเครื่องหมำยมหัพภำค (.) ดัง
ตัวอย่ำง 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ.  (2547ก).  ต ำรำชุดฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”.                         

(พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.). 
 _______.  (2547ข).  นิยำมเกี่ยวกับกำรวิจัย.  [ออนไลน์], เข้ำถึงได้จำก:         

http://www.nrct.go.th/modi;es.php?op=modload&name=Sections& file=index.  
(2548, 14 เมษำยน). 

 
 กรณีที่ผู้นิพนธ์คนเดียวกัน แต่มีเอกสำรอ้ำงอิงหลำยรำยกำร และเอกสำรอ้ำงอิงแต่ละ
รำยกำรพิมพ์ ปี พ.ศ. เดียวกัน ให้จัดเรียง ล ำดับตัวอักษรของชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ 
 บรรทัดแรกของเอกสำรและสิ่งอ้ำงอิงแต่ละเรื่อง  อักษรตัวแรกห่ำงจำกริมกระดำษ
ด้ำนซ้ำย 1.5 นิ้ว บรรทัดที่สองและบรรทัดต่อ ๆ ไป ให้ย่อหน้ำโดยเว้นอีก 1 tab (อัตโนมัติ) หรือ 0.5 นิ้ว โดย
มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 2.1 กำรพิมพ์ให้ถือหลักกำรเว้นระยะหลังเครื่องหมำยวรรคตอน ดังนี้ 
 หลังเครื่องหมำยทวิภำค (:) เวน้วรรค 1 ตัวอักษร 
 หลังเครื่องหมำยอัฒภำค (;) เว้นวรรค 1 ตัวอักษร 
 หลังเครื่องหมำยจุลภำค (,) เว้นวรรค 1 ตัวอักษร 
 หลังเครื่องหมำยมหัพภำค  (.) เว้นวรรค  2 ตัวอักษร (ยกเว้นหลังอักษรย่อ            
เว้นวรรค 1 ตัวอักษร) 
 หน้ำเครื่องหมำยไม่ต้องเว้นวรรค ให้พิมพ์ติดกับตัวอักษรหรือสระตัวสุดท้ำยของค ำ 
 เครื่องหมำยยัติภังค์ (-) ให้พิมพ์ติดกับตัวอักษรทั้งข้ำงหน้ำและข้ำงหลังเครื่องหมำย 
 
 2.2 กำรลงรำยกำรครั้งที่พิมพ์  
  รำยกำรครั้งที่พิมพ์ ให้อยู่ในเครื่องหมำยวงเล็บต่อจำกชื่อเรื่อง และลงรำยกำรตั้งแต่พิมพ์
ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป (พิมพ์ครั้งแรก หรือ พิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องลงรำยกำร) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
  พิมพ์ครั้งที่ 2 = 2nd ed. 
  พิมพ์ครั้งที่ 3 = 3rd ed. 
  พิมพ์ครั้งที่ 4 = 4th ed. 
  พิมพ์ครั้งที่ 5 = 5th ed. 
  พิมพ์ครั้งที่ 6 = 6th ed. 
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 2.3 รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงจำกหนังสือ 
 กรณีชื่อผู้นิพนธ์ คนไทยให้ลงชื่อ ตำมด้วยนำมสกุล และตัดค ำน ำหน้ำนำมออก เช่น 
นำย นำง นำงสำว Mr. Mrs. ตัดต ำแหน่งทำงวิชำกำรออก เช่น ผศ. รศ. ศ. และให้ตัดค ำระบุอำชีพออก
เช่นเดียวกัน เช่น นำยแพทย์ แพทย์หญิง พันต ำรวจโท ร้อยต ำรวจเอก เป็นต้น  
 กรณีที่ผู้นิพนธ์เป็นชำวต่ำงชำติให้นำมสกุลขึ้นก่อนตำมด้วยอักษรย่อทั้งชื่อต้น  ชื่อ
กลำง (ถ้ำมี) โดยใช้เครื่องหมำยจุลภำคค่ัน (,) แบ่งชื่อสกุล และชื่อต้น  

 
ตัวอย่ำง (ผูน้ิพนธ์คนเดียว) 
ชื่อสกุลผู้แต่ง.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองทีพิ่มพ์: 
ส ำนักพิมพ์. 
เกษมชำติ นเรศเสนีย์.  (2555).  กำรบริหำรองค์กำรในภำวะวิกฤต.  (พิมพ์ครั้งที่ 6).  กรุงเทพฯ: 

วิสคอมเซ็นเตอร์. 
Best, J. W.  (1978).  Research in Education.  (3rd ed).  New Jersey: Prentice Hall. 
Yamane, T.  (1973).  Statistics: An Introductory Analysis.  (3rd ed).  New York:        

Harper & Row. 
หมายเหตุ 1. เครื่องหมำยแสดงว่ำเว้นระยะ 1 ตัวอักษร หรือเคำะ 1 ครั้ง และในกรณีท่ีขึ้นบรรทัดใหม่

แต่ยังไม่สิ้นสุดกำรลงรำยกำร ให้เว้นระยะ 7 ตัวอักษร หรือใช้วิธีกำรตั้ง Tab ที่ 0.5 นิ้ว            
ก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลำนับระยะ 

 2. เครื่องหมำย X  ให้ใส่ครั้งที่พิมพ์ ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป 
 
ตัวอย่ำง (ผูน้ิพนธ์สองคน) 
ชื่อสกุลผู้นิพนธ์คนที่ 1และชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ 2.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.  
(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองที่พิมพ์:ส ำนักพิมพ์. 
ยุทธ ไกยวรรณ์ และกุสุมำ ผลำพรม.  (2553).  พื้นฐำนกำรวิจัย.  กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ. 
Best, J. W. & Kahn, J. V.  (1986).  Research in Education.  (5th ed).  New Jersey: 

Prentice-Hall. 
หมายเหตุ  ให้ใช้เครื่องหมำย & แทนค ำว่ำ and ในกรณีที่เป็นกำรลงรำยกำรภำษำอังกฤษ  
 
ตัวอย่ำง (ผู้แต่งสำมคน) 
ชื่อสกุลผู้นิพนธ์คนที่ 1,ชื่อสกุลผู้นิพนธ์คนที ่2และชื่อสกุลผู้นิพนธ์คนที ่3.                   
(ปี พ.ศ.)ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองที่พิมพ์:ส ำนักพิมพ์. 
ศิรชิัย กำญจนวำสี, ทวีวัฒน์ ปิตยำนนท์ และดิเรก ศรีสุโข.  (2547).  กำรเลือกใช้สถิติที่เหมำะสม

ส ำหรับกำรวิจัย.   (พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ: บุญศริกิำรพิมพ์. 
Sadlack, R. G., Theodorson, G. A. & Stanley, J.  (1992).  Social Research: Theory 

and Methods.  Chestnut: Hill Enterprises. 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีเมืองที่พิมพ์เป็นกรุงเทพมหำนคร ให้ลงรำยกำรเป็น กรุงเทพฯ 
 



~ 14 ~ 
 

ตัวอย่ำง (ผูน้ิพนธ์มำกกว่ำสำมคน) 
ชื่อสกุลผู้นิพนธ์คนที่ 1และคณะ(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).  
เมืองทีพิ่มพ์:ส ำนักพิมพ์. 
ลัดดำวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ.  (2545).  ระเบียบวิธีกำรวิจัย.  กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี. 
Guy, T. J. et al.  (1992).  Social Research: Theory and Methods.  Chestnut:                

Hill Dnterprises. 
 
ตัวอย่ำง (ผู้นิพนธ์ที่เป็นบรรณำธิกำร)  
ชื่อสกุล.(บก.).(ปี.พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองที่พิมพ์: 
ส ำนักพิมพ์. 
สุเทพ บุญซ้อน.  (บก.).  (2545).  วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษำ           

ของไทย.  กรุงเทพฯ: ทีแอนด์ดีกำรพิมพ์. 
Gootnick, D. E.  (Ed.).  (1984).  The Standard Handbook of Business 

Communication.  New York: The Free. 
 
ตัวอย่ำง (ผู้นิพนธ์ที่เป็นผู้รวบรวม) 
ชื่อสกุล.(ผู้รวบรวม).(ปี.พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X). 
เมืองทีพิ่มพ์:ส ำนักพิมพ์. 
ด ำรงศักดิ์ ชัยสนิท.  (ผู้รวบรวม).  (2547).  กำรวิจัยกำรตลำด.  กรุงเทพฯ: ข้ำวฟ่ำง. 

 
ตัวอย่ำง (ผู้นิพนธ์ที่เป็นสถำบัน หน่วยงำนรำชกำร)  

ให้ลงชื่อเต็มของสถำบัน โดยเรียงล ำดับหน่วยงำนย่อยก่อนหน่วยงำนใหญ่ ถ้ำสถำบันนั้นเป็น
หน่วยงำนของรัฐบำล กำรระบุชื่อควรเริ่มต้นตั้งแต่ระดับกรมเป็นอย่ำงต่ ำ 

 

ชื่อหน่วยงำนรำชกำร.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X). เมืองทีพิ่มพ์: 
ส ำนักพิมพ์. 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์                                 

ในพระบรมรำชูปถัมภ์.  (2555).  คู่มือกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร.  ปทุมธำนี:                             
ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตและจัดกำรธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล. 
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 2.4 รูปแบบกำรเขียนจำกวิทยำนิพนธ์ หรือปริญญำนิพนธ์ 
ตัวอย่ำง 
ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อวิทยำนิพนธ์.ชื่อปริญญำ.สำขำวิชำคณะ          
มหำวิทยำลัย. 
พวงเพชร พลทอง, นงลักษณ์ สมณะ และเผด็จ หงส์ทอง.  (2553).  กำรศึกษำพฤติกรรม              

กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์.  กำรค้นคว้ำอิสระ                                               
รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี. 

Pongsophon, P.  (2006).  Enhancing Thai Students’ Scientific Understanding of 
Evolution: A Social Constructivist Approach.  Doctor of Philosophy 
Thesis in Science Education, Graduate Kasetsart University. 

  
 2.5 รูปแบบกำรเขียนจำกหนังสือที่มีลักษณะเป็นกำรรวบรวมบทควำม หรือ หนังสือ
ที่มีผูน้ิพนธ์ประจ ำบท 
ตัวอย่ำง 
ชื่อสกุลผู้นิพนธ์ประจ ำบท หรือชื่อผู้นิพนธ์บทควำม.(ปี พ.ศ.).ชื่อบท หรือ 
ชื่อบทควำม.ในชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).  
(หน้ำของบทควำม).เมืองที่พิมพ์:ส ำนักพิมพ์. 
แม้นมำส ชวลิต, กริช สืบสนธ์ และสมพิศ คูศรีพิทักษ์.  (2539).  หน่วยที่ 1 กำรสื่อสำรกับ                  

งำนสำรนิเทศ.  ใน เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรสื่อสำร = Communication 13202   
หน่วยที่ 1-8 (พิมพ์ครั้งที่ 4).  (หน้ำ 1-37).  นนทบุรี: มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 

 

 2.6 รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงจำกรำยงำนกำรวิจัย 
ตัวอย่ำง 
ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อรำยงำนวิจัย.เมืองทีพิ่มพ์:ส ำนักพิมพ์. 
ด ำรงค์ วัฒนำ.  (2540).  รำยงำนกำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ.  กรุงเทพฯ:  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพลเรือน. 
 

 2.7 รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงจำกวำรสำร และนิตยสำร 
ตัวอย่ำง 
ชื่อสกลุผู้นิพนธ์บทควำม.(ปี พ.ศ.).ชื่อบทควำม.ชื่อเต็มของวำรสำร. 
ปีที่(ฉบับที่): หน้ำของบทควำม. 
ศิริวรรณ มนอัตระผดุง.  (2555).  สถำนกำรณ์กำรคอร์รัปชั่นของประเทศไทย.                        

วำรสำรวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์.  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. 
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  2.8 รูปแบบกำรเขียนบรรณำนุกรมจำกหนังสือพิมพ์  
ตัวอย่ำง 
ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.,วันเดือน).ชื่อบทควำมหรือชื่อคอลัมน์.ชื่อหนังสือพิมพ์.  
หน้ำที่ตีพิมพ์. 
นวลจันทร์ จินตนำพันธ์.  (2546, 14 กุมภำพันธ์).  ปรับหนี้เพ่ิมแรงขับฟ้ืนเศรษฐกิจยั่งยืน.                 

คมชัดลึก.  หน้ำ 15. 
สัมพันธ์ พันธุ์พฟกษ์.  (2555, 8 ธันวำคม).  สทศ. เตือนรีบสมัครสอบก่อนระบบปิด.  ไทยรัฐ.   

หน้ำ 12. 
 
 5.2.9 รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงจำกรำยงำนกำรประชุม  
ตัวอย่ำง 
ชื่อสกุลของวิทยำกร หรือผู้บรรยำย.(ปี พ.ศ.).ชื่อเรื่อง หรือชื่อหัวข้อที่บรรยำย. 
ในชื่อรำยงำนกำรประชุม.ครั้งที่ประชุม.วันเดือนปี ที่ประชุม. 
(หน้ำของเอกสำรกำรประชุม).เมืองทีพิ่มพ์:ส ำนักพิมพ์. 
จิรำพรรณ ส ำเภำทอง.  (2552).  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโรงพยำบำล 

ของประชำชนในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี. ใน กำรประชุมทำงวิชำกำร
เสนอผลงำนวิจัยและนิทรรศกำร กำรวิจัยบัณฑิตศึกษำสู่กำรพัฒนำประเทศ.  ครั้งที่ 2.  
29 สิงหำคม 2552.  (183-188).  สุรำษฎร์ธำน:ี  เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนบน
และมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี. 

 
 2.10 รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงจำกโสตทัศนวัสดุต่ำง ๆ เช่น ภำพยนตร์ ภำพ
เลื่อน ภำพนิ่ง แผนที่ แผนภูมิ ฯลฯ ให้ระบุลักษณะของโสตทัศนวัสดุเอำไว้ด้วย 
 ประเภทของโสตทัศนวัสดุ 
     ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 
 [สไลด์]  [Slides] 
 [ซีดี]  [Compact Discs] 
 [ฟิล์ม]  [Film] 
 [ฟิล์มสตริป]  [Filmstrip] 
 [แผนที่]  [Map] 
 [แผนภูม]ิ  [Chart] 
 [แผ่นใส]  [Transparencies] 
 [ภำพยนตร์]  [Motion Picture] 
 [รำยกำรวิทยุ]  [Radio Program] 
 [รำยกำรโทรทัศน์]  [Television Program] 
 [รูปภำพ]  [Picture] 
 [วีดิทัศน์]  [Videotape] 
 ฯลฯ 
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ตัวอย่ำง กรณีที่มีชื่อผู้นิพนธ์ หรือผู้รับผิดชอบ 
ชื่อสกุลผู้นิพนธ์.(ปีที่ผลิต).ชื่อเรื่อง.[ชนิดของวัสดุ].สถำนที่ผลิต: 
หน่วยงำนที่เผยแพร่/ผู้ผลิต. 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.  (ม.ป.ป.).  แผนที่จังหวัดปทุมธำนี.  [แผนที่].  กรุงเทพฯ:          

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
สมศิริ อรุโณทัย.  (2540).  ลำยเส้น.  [รูปภำพ].  ม.ป.ท.    
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย.  (2527).  เทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต.                     

[วีดิทัศน์].  กรุงเทพฯ: สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย. 
อรวี สัจจำนนท์.  (2539).  เพชรน้ ำหนึ่ง ชุดที่ 3 รักต้องห้ำม.  [ซีดี].  กรุงเทพฯ: เอ็มจีอี. 
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง.  (2543, 20 กุมภำพันธ์).  ตำมหำแก่นธรรม.  [รำยกำรโทรทัศน์].  กรุงเทพฯ: 

สถำนีโทรทัศน์สีช่อง 9. 
 
 ก. รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงจำกต้นฉบับตัวเขียน 
ตัวอย่ำง 
ชื่อผู้นิพนธ์หรือผู้รับผิดชอบ.(ปี,วันเดือน).ชื่อเรื่อง.[ลักษณะเอกสำร]. 
เลขทะเบียน. (ถ้ำมี) 
หอสมุดแห่งชำติ.  (ม.ป.ป.).  บำลีพระขุททกสิกขำ.  [หนังสือใบลำน].  เลขที่ 3980/ก/1. 

 
 ข. รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงจำกสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
 1) รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลออนไลน์   
ตัวอย่ำง 
ชื่อสกุล.(ปีที่พิมพ์).ชื่อเรื่อง.[ออนไลน์],เข้ำถึงได้จำก:หรือ[Online], 
Available:ชื่อฐำนข้อมูล หรือแหล่งสำรสนเทศ.(ปี พ.ศ.,วันที่เดือนทีท่ ำ

กำรสืบค้นข้อมูล). 
Gsrcia, G. E.  (1991).  Factors Influencing the English Reading Test Performance 

of Speaking.  [Online], Available: DIALOG(R) Item: EJ435642.                          
(2005, 12 January). 

 
 2) รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลซีดี-รอม 
ตัวอย่ำง 
ชื่อสกุล.(ปีที่พิมพ์ หรือปีที่ท ำกำรสืบค้น).ชื่อเรื่อง.[ซีดี-รอม], 
เข้ำถึงได้จำก:หรือ[CD-ROM],Available:ชื่อฐำนข้อมูลซีดี-รอม. 
(ปี พ.ศ.,วันที่เดือนทีท่ ำกำรสืบค้น). 
Arms, W. Y.  (2000).  Small Business.  [CD-ROM], Available:  ABI/INFROM,                          

(2003, 12 May). 
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 3) รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงจำกบริกำรสำรสนเทศอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต 
ตัวอย่ำง 
ชื่อสกุล.(ปีที่พิมพ์ หรือปีที่ท ำกำรสืบค้น).ชื่อเรื่อง.[ออนไลน์], 
เข้ำถึงได้จำก:หรือ [Online],Available:ชื่อเว็บไซด์ หรือ                   
แหล่งสำรสนเทศ.(ปีพ.ศ.,วันที่เดือนที่ท ำกำรสืบค้นข้อมูล). 
แผนกบริกำรค้นคว้ำและวิจัย ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยกรุงเทพ.  (2554).  รูปแบบกำรเขียน

บรรณำนุกรม.  [ออนไลน์], เข้ำถึงได้จำก: 
http://library.bu.ac.th/help/libmanuals/ other/Write_APA_Thai.pdf.                  
(2555, 19 ธันวำคม). 

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). 

 
 4) หนังสือออนไลน์ กรณีที่มีทั้งฉบับตีพิมพ์ และฉบับออนไลน์ให้เขียนเหมือน
เอกสำรอ้ำงอิงหนังสือที่ตีพิมพ์ตำมด้วย วันที่สืบค้น ชื่อแหล่งสำรสนเทศ และท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต  
ตัวอย่ำง 
ชื่อสกลุ.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองที่พิมพ์:ส ำนักพิมพ์. 
[ออนไลน์],เข้ำถึงได้จำก:หรือ [Online],Available:ชื่อฐำนข้อมูล  
หรือแหล่งสำรสนเทศ.(ปี พ.ศ.,วันที่เดือนที่ท ำกำรสืบค้นข้อมูล). 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์.  

(2555).  คู่มือกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร.  ปทุมธำนี:                                
ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตและจัดกำรธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล.  [ออนไลน์], เข้ำถึงได้จำก: 
http://acad.vru.ac.th/acad_guide_2555/acad_guide_2555_01.php.                         
(2555, 10 ธันวำคม). 

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) รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงสองทอด 
 ในกรณีที่ไม่สำมำรถสืบค้นจำกเอกสำรต้นฉบับ ต้องสืบค้นจำกเอกสำรที่ผู้ อ่ืนได้
อ้ำงอิงไว้ (Secondary Source) เขียนได้ 2 แบบ คือ 
 (1) กำรอ้ำงอิงผู้เขียนที่น ำผลงำนผู้อ่ืนมำอ้ำงอิง เช่น ธีรวุฒิ  เอกะกุล เขียนต ำรำใน 
พ.ศ. 2543 ได้อ้ำงอิง Krejcie & Morgan (1970) ให้ระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสำรอันดับรอง ตำม
ด้วยค ำว่ำ “อ้ำงถึง” ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย หรือค ำว่ำ “Cited” ส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ แล้ว
ระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสำรอันดับแรก ดังตัวอย่ำง 
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ตัวอยำ่ง 
ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองที่พิมพ์: 
ส ำนักพิมพ์.  อ้ำงถึง ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.                           

(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์. 
วรรณี แกมเกตุ.  (2551).  วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์.  (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.  อ้ำงถึง  Yamane, T.  (1973).  Statistics: An 
introductory analysis.  (3rd ed).  New York: Harper & Row.   

 
  (2) กำรอ้ำงอิงโดยระบุชื่อผู้แต่งต้นฉบับ (Original) ที่ผู้อ่ืนน ำมำอ้ำงอิงต่อในกรณี
หนังสือของ ธีรวุฒิ เอกะกุล (2543) ให้ระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ ตำมด้วย “อ้ำงใน” ส ำหรับเอกสำร
ภำษำไทย หรือค ำว่ำ “Cited in” ส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ แล้วระบุชื่อผู้ที่น ำผลงำนนั้นมำอ้ำงอิง 
ดังตัวอย่ำง 
 
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities.  

Educational and Psychological Measurement.  30(3): 607-610.  อ้ำงใน  
ธีรวุฒ ิเอกะกุล.  (2543).  ระเบียบวิธีวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์.  
อุบลรำชธำนี: สถำบันรำชภัฏอุบลรำชธำนี.   

Best, J. W.  (1978).  Research in Education.  (3rd ed).  New Jersey: Prentice Hall.           
อ้ำงใน ประคอง กรรณสูต.  (2538).  สถิติเพื่อกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์.  
กรุงเทพฯ: จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.    

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

Yamane, T.  (1973).  Statistics: An Introductory Analysis.  (3rd ed).  New York: 
Harper & Row.  อ้ำงใน วรรณี แกมเกต.ุ  (2551).  วิธีวิทยำกำรวิจัยทำง              
พฤติกรรมศำสตร์.  (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.     

 
  2.11 รูปแบบกำรเขียนบรรณำนุกรมจำกจดหมำยเหตุ ค ำสั่ง ประกำศ ระเบียบ 
 
ตัวอย่ำง 
 
ชื่อหน่วยงำน.(ปี, วัน เดือน).ชื่อของเอกสำร.เลขที่ประกำศ/ ค ำสั่ง/จดหมำยเหตุ/ 

ระเบียบ. (ถ้ำมี) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์.  (2549, 18 มีนำคม).  ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏ               

วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ว่ำด้วยกำรออกหลักฐำน                 
แสดงผลกำรศึกษำ พ.ศ. 2549.   
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 2.12 รูปแบบกำรเขียนบรรณำนุกรมจำกรำชกิจจำนุเบกษำ 
 
ตัวอย่ำง 
 
ชื่อกฎหมำย.(ปี,วัน เดือน).รำชกิจจำนุเบกษำ.เล่มตอนที่.หน้ำเลขหน้ำ. 
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547.  (2547,1 มิถุนำยน).  รำชกิจจำนุเบกษำ.             

เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก.  หน้ำ 1-24. 
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องหลักเกณฑ์กำรก ำหนดชื่อปริญญำ พ.ศ. 2549.                        

(2549, 1 มิถุนำยน).  รำชกิจจำนุเบกษำ.  เล่ม 123 ตอนที่ 54 ง.  หน้ำ 89-109. 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  กำรเขียนหน่วยต่ำง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสำกล ถ้ำหำกต้องกำรย่อหน่วย ควรใช้ 
ตัวย่อเป็นภำษำอังกฤษที่ถูกต้องและเป็นสำกล กำรใช้ศัพท์วิทยำศำสตร์ ให้ยึดค ำบัญญัติของ
รำชบัณฑิตยสถำน ชื่อสถำนที่ต่ำง ๆ ให้ใช้ตำมประกำศของส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
  กำรเขียนค ำที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศ หำกต้องกำรทับศัพท์เป็นภำษำไทย หรือต้องกำรแปล
เป็นภำษำไทย กำรแปลหรือเขียนทับศัพท์ครั้งแรกควรใส่ค ำศัพท์เดิมไว้ในวงเล็บต่อท้ำยค ำแปลด้วย ซึ่งถ้ำ
ค ำศัพท์ใดที่ไม่ใช่ค ำศัพท์เฉพำะ ก็ไม่จ ำเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น “กำรเหนี่ยวน ำ (Induction)”               
“เวเบอร์ (Weber)” และเม่ือต้องกำรใช้ค ำแปลเดิมซ้ ำอีก ให้ใช้ภำษำไทยโดยไม่ต้องใส่ภำษำอังกฤษก ำกับ 
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แหล่งค้นคว้ำเพิ่มเตมิ 
 
http://acad.vru.ac.th/acad_journal_online/acad_preparation_onlogin.php 
https://www.facebook.com/curef/videos/550111565707069 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://acad.vru.ac.th/acad_journal_online/acad_preparation_onlogin.php
https://www.facebook.com/curef/videos/550111565707069
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