บทที่ ๔
การจัดพิมพ์เอกสารวิจยั ส่วนบุคคล
เอกสารวิจัย สํวนบุคคลของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจัก ร เป็นเอกสารทางวิชาการ
ที่มีประโยชน์ และได๎รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป ดังนั้นเพื่อให๎การจัดทาเอกสารวิจัยสํวนบุคคล
ของนักศึก ษาวิท ยาลัยป้อ งกั นราชอาณาจัก รเป็น ไปในแนวทางเดียวกั น วิท ยาลัย ฯ จึง ได๎ก าหนด
รูป แบบการจั ด ท าให๎ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น นั ก ศึ ก ษาต๎ อ งศึ ก ษาวิ ธี ก ารพิ ม พ์ และการอ๎ า งอิ ง
อยํางละเอี ยด โดยในบทนี้จะครอบคลุมการจัด พิม พ์เ อกสารวิจัย สํวนบุคคลตั้งแตํห น๎าแรกจนถึง
หน๎าสุดท๎าย

การใช้ตัวพิมพ์
การจัดพิมพ์เอกสารวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
๑. จัดพิมพ์ด๎วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft word 2007 เป็นต๎นไป
๒. ใช๎ตัวพิ มพ์ แบบ Angsana New หรือ TH Sarabun PSK ทั้ง นี้ เมื่ อใช๎ตัวพิม พ์
แบบใดแล๎ว ต๎องจัดพิมพ์ตัวพิมพ์แบบเดียวกันทั้งเลํม รวมถึงสรุปยํอ และ Abstract ด๎วย
๓. ขนาดของตัวพิมพ์
๓.๑ บทที่และชื่อบท
ขนาด ๒๔ ตัวหนา
๓.๒ หัวข๎อสาคัญ
ขนาด ๒๐ ตัวหนา
๓.๓ หัวข๎อยํอย
ขนาด ๑๘ ตัวหนา
๓.๔ ข๎อความในเนื้อหานอกเหนือจากข๎อ ๓.๑ - ข๎อ ๓.๓ ใช๎ขนาด ๑๖ ตัวธรรมดา
๔. การพิมพ์ตัวเลข จะใช๎เลขไทย หรือเลขอารบิค ก็ได๎ แตํให๎เหมือนกันทั้งเลํม ยกเว้น
ในสรุปย่อ และ Abstract ให้ใช้เลขอารบิค
๕. หากมีตัวพิมพ์ ภาษาอังกฤษ จะใช๎ตัวพิมพ์ใหญํหมดทุ กคา หรือจะใช๎ตัวพิมพ์ใหญํ
เฉพาะตัวแรกของคา และตัวตํอ ๆ ไปของคาใช๎ตัวพิมพ์เล็กก็ได๎ แตํให๎เหมือนกันทั้งเลํม
กรณีมีตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ และมีตัวเลขประกอบ ให๎ใช๎เลขอารบิค
๖. กรณีมีการคัดลอกข๎อมูลมาจากภาษาตํางประเทศ ให๎แปลเป็นภาษาไทยกากับด๎วย
๗. กรณีเอกสารวิจัยฯ กาหนดให๎มีชั้นความลับ ให๎พิมพ์ชั้นความลับด๎วยตัวอักษรสีแดง
ด๎านบนและด๎านลํางของเอกสาร ขนาดตัวอักษร ๔๐ ตัวหนา
๘. ส าหรับ นัก ศึก ษาจากมิ ตรประเทศ ให๎จัดพิม พ์ด๎วยภาษาไทย หรือภาษาอัง กฤษ
เทํานั้น กรณีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ให๎จัดพิมพ์โดยมีรายละเอียดดังนี้
๘.๑ จัดพิมพ์ด๎วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word 2007 ขึ้นไป
๘.๒ ใช๎ตัวพิมพ์แบบ Time New Roman โดยมีขนาดตัวพิมพ์ ดังนี้
๘.๒.๑ บทที่ และชื่อบท ขนาด ๑๖ ตัวหนา
๘.๒.๒ หัวข๎อสาคัญ
ขนาด ๑๔ ตัวหนา
๘.๒.๓ ข๎อความในเนื้อหา ขนาด ๑๒ ตัวธรรมดา

๔๐

การใช้กระดาษพิมพ์
ในการจัดพิมพ์เอกสารวิจัยฯ ให๎ใช๎กระดาษพิมพ์สีขาวไมํมีบรรทัดชนิดน้าหนักไมํต่ากวํา
๘๐ กรัม/ตารางเมตร ขนาด ๘ ๑/๘ X ๑๑๕/๘ นิ้ว (เอ ๔) จัดทา จานวน ๓ เลํม โดยให๎พิมพ์จาก
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ พิมพ์หน๎าเดียว ไมํต๎องพิมพ์หน๎าหลัง หรือจะถํายเอกสารก็ได๎แตํต๎องชัดเจน

การเว้นว่างริมขอบกระดาษ
๑. ขอบบน (จากขอบบนถึงบรรทัดแรกของเนื้อหาที่พิมพ์) ๑.๕ นิ้ว หรือ ๓.๗๕ ซม.
ยกเว้นหน้าแรกที่ขึ้นบทใหม่ของแต่ละบท ให้เว้น ๒ นิ้ว
๒. ขอบซ๎ายมือ (กั้นหน๎า) ๑.๕ นิ้ว หรือ ๓.๗๕ ซม.
๓. ขอบขวามือ (กั้นหลัง) ๑
นิ้ว หรือ ๒.๕ ซม.
๔. ขอบลําง
๑
นิ้ว หรือ ๒.๕ ซม.
การเว้นว่างริมขอบกระดาษ ดูตัวอย่างตามแผนภาพที่ ๔ – ๑

๔๑

แผนภาพที่ ๔ – ๑ ตัวอย่างการเว้นว่างริมขอบกระดาษ
เว๎น ๑ นิ้ว
จากเลขหน๎า ถึงบรรทัดแรก
เว๎นระยะ ๑/๒ นิ้ว

ภัยคุกคาม

เลขหน๎า

บทที่
ชื่อบท

กรณีหน๎าแรกของบท เว๎นจาก
ขอบบนกระดาษ ถึงบทที่ ๒ นิ้ว

ระยะบรรทัด ๑

กั้นหน๎า ๑.๕ นิ้ว

กั้นหลัง
๑ นิ้ว

เว๎นระยะจากขอบลํางกระดาษ
ถึงบรรทัดสุดท๎ายของหน๎า
เว๎นระยะ ๑ นิ้ว

หมายเหตุ : กรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ หมายถึงขนาดกระดาษ A4
กรอบสี่เหลี่ยมเล็กในกรอบใหญ่ หมายถึงบริเวณที่พิมพ์เนื้อหาของเอกสารวิจัย

๔๒

การเว้นระยะการพิมพ์
๑. ระยะหํางระหวํางบรรทัดของเนื้อหา ไมํเว๎นบรรทัด (เว๎น ๑ บรรทัดคอมพิวเตอร์)
๑.๑ ไมํเว๎นบรรทัด หรือ เว๎น ๑ บรรทัดคอมพิวเตอร์ ระหวําง
๑.๑.๑ บทที่ กับ ชื่อบท
๑.๑.๒ หัวข๎อยํอยกับหัวข๎อยํอย
๑.๑.๓ หัวข๎อยํอย กับ เนื้อหา (ยกเว๎นกรณีพิมพ์เนื้อหาตํอเนื่องจากหัวข๎อ ยํอย
ให๎พิมพ์ตํอเนื่องได๎เลย)
๑.๑.๔ เนื้อหา
๑.๑.๕ การขึ้นยํอหน๎าใหมํระหวํางเนื้อหา
๑.๒ เว๎น ๑.๕ บรรทัด หรือ เว๎น ๑๒ pts. คอมพิวเตอร์ หรือกด Ctrl ๗ (กด Ctrl
กับเลขเจ็ดไทย) ระหวําง
๑.๒.๑ หัวข๎อสาคัญ
๑.๒.๒ หัวข๎อสาคัญ กับ หัวข๎อยํอยแรก
๑.๒.๓ ชื่อบท กับ หัวข๎อสาคัญ
๑.๒.๔ หัวข๎อสาคัญ กับ ยํอหน๎าแรกของหัวข๎อสาคัญ
๒. การพิ ม พ์ หั ว ข๎ อ ยํ อ ยหั ว ข๎ อ แรก หรื อ การขึ้ น ยํ อ หน๎ า ใหมํ ให๎ ยํ อ หน๎ า เข๎ า มา
๒ เซนติเมตร หัวข๎อยํอย ๆ ตํอไปให๎เริ่มพิมพ์ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของหัวข๎อกํอนหน๎านั้น

การลาดับหน้า
๑. สาหรับสํวนนา ได๎แกํ บทคัดยํอ Abstract คานา สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญ
แผนภาพหรือสารบัญแผนภูมิ คาอธิบายคายํอ และสัญลักษณ์ ให๎ใช๎พยัญชนะไทยในการลาดับหน๎า
โดยให๎หน๎าพยัญชนะอยูํกึ่งกลางหํางจากขอบบนกระดาษ ๑ นิ้ว (ไมํใช๎พยัญชนะ ฃ, ฅ, ฆ)
๒. ในสํวนเนื้อเรื่อง (ได๎แกํ บทที่ ๑ ถึงบทสุดท๎าย) สํวนอ๎างอิง (ได๎แกํ บรรณานุกรม
ภาคผนวก และประวัติยํอ ผู๎วิจัย ) ให๎ใช๎ตัวเลขในการลาดับ หน๎า โดยให๎เ ลขหน๎า อยูํตรงกึ่ งกลาง
หํางจากขอบบนกระดาษ ๑ นิ้ว
ส าหรั บ หน๎ า แรกของแตํล ะบท หน๎ า แรกของบรรณานุก รม และหน๎ าแรกของ
ภาคผนวก ไมํต๎องพิมพ์เลขหน๎า แตํให๎นับจานวนหน๎ารวมด๎วย
๓. ขนาดตั ว พยั ญ ชนะ และเลขที่ ใ ช๎ ก ากั บ หน๎ า ให๎ ใ ช๎ ข นาด ๑๖ ตั ว ธรรมดาและ
เป็นอักษรแบบเดียวกับที่พิมพ์เนื้อหา

๔๓

การพิมพ์บท หัวข้อสาคัญ หัวข้อย่อย และเนื้อหา
๑. บท เมื่อเริ่มบทใหมํจ ะต๎องขึ้นหน๎าใหมํเ สมอ และมีเลขประจ าบท ให๎พิมพ์คาวํา
“บทที่” ไว๎ตรงกลางตอนบนสุดของหน๎ากระดาษ บรรทัดตํอมาเป็น “ชื่อบท” ให๎พิมพ์ไว๎ตรงกลาง
หน๎ากระดาษเชํนกัน
ชื่อบทที่ยาวเกิน ๑ บรรทัด ให๎แบํงเป็น ๒ - ๓ บรรทัดตามความเหมาะสม โดยพิมพ์
เรียงลงมาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว และไมํต๎องขีดเส๎นใต๎ ตัวอักษร ขนาด ๒๔ ตัวหนา
๒. หัวข้อ ส าคัญ หัวข๎อ ส าคัญ ในแตํล ะบท หมายความถึงหัวข๎ อ หลัก ซึ่งมิ ใชํเ ป็ น
ชื่อเรื่องประจาบท ให้พิมพ์อยู่ชิดริมกรอบพิมพ์ด้านซ้าย ใช้ตัวอักษร ขนาด ๒๐ ตัวหนา
ทั้งนี้ การพิมพ์หัวข้อสาคัญไม่ต้องใส่หมายเลข หรือตัวอักษรกากับ และไม่ต้อง
ขีดเส้นใต้
การขึ้นหัวข๎อใหมํ หรือขึ้นยํอหน๎าของข๎อความใหมํ หากในหน๎านั้น มีที่วํางสาหรับ
พิมพ์ข๎อความตํอไปได๎ไมํเกินหนึ่ง – สองบรรทัดแล๎ว ให๎ขึ้นหัวข๎อใหมํ หรือยํอหน๎าใหมํ ในหน๎าถัดไป
๓. หัวข้อ ย่อย เป็นรายละเอียดของหัวข๎อสาคัญ การพิมพ์หัวข๎อยํอย ให๎พิมพ์โดย
ยํอหน๎าเข๎าไปประมาณ ๒ ซม. การพิมพ์หัวข้อย่อยใช้ตัวอักษร ขนาด ๑๘ ตัวหนา ไม่ต้องขีดเส้นใต้
และให้ใช้ตัวเลขกากับหัวข้อ
การพิมพ์บรรทัดแรกของหัวข๎อ ยํอย หากมีมากกวํา ๑ บรรทัด การขึ้นบรรทัดใหมํ
ให๎ชิดขอบซ๎าย
หากมี หั ว ข๎อ ยํ อ ยตํ อ ๆ ไปให๎ใ ช๎ ร ะบบตัว เลข และจุ ด ทศนิย มก ากั บ โดยให๎ ใ ช๎
จุดทศนิยมได๎ไมํเกิน ๔ หลัก ตามตัวอยําง ดังนี้

๑. ………………………………………
๑.๑ ................(หัวข้อย่อย)

…………………………...................................................................…………..….
……………………………………………………………………….……………………………

๑.๑.๑ ...............................(หัวข้อย่อย)

…………………………………………….…………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………

๑.๑.๑.๑ ……………………….(หัวข้อย่อย)

…………………………………………..……….….…………..…...
………………………………………………………………………………………………………

๑.๑.๑.๒ ……………………….(หัวข้อย่อย)

…………………………………………..……….….…………..…...
………………………………………………………………………………………………………
ทั้งนี้ หากการจัดทาหัวข๎อยํอยในระบบจุดทศนิยมมี เกินกวํา ๔ หลัก ให๎เรียบเรียง
ขึ้นหัวข๎อใหมํ แตํหัวข๎อยํอยนั้นต๎องมีความสัมพันธ์กับการอภิปรายผลการวิจัย
๔. เนื้อหา ให๎พิมพ์ด๎วยตัวพิมพ์ปกติ ขนาด ๑๖ ตัวธรรมดา

๔๔

ตัวอย่างการพิมพ์บท หัวข้อสาคัญ หัวข้อย่อย และเนื้อหา ตามแผนภาพที่ ๔ – ๒
แผนภาพที่ ๔ – ๒ ตัวอยํางการพิมพ์บท หัวข๎อสาคัญ หัวข๎อยํอย และเนื้อหา

บทที่ ๒
หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (หัวข้อสาคัญ)
ยํอหน๎า ๒ ซม.

เว้นระยะห่าง ๑.๕ บรรทัด / ctrl ๗
เว้นระยะห่าง ๑.๕ บรรทัด / / ctrl ๗

๑.//วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (หัวข้อย่อย)

ไม่เว้นบรรทัด

……………………………………………………………………………...………………..………………...
……………………………………………………………………….……………………………

ไม่เว้นบรรทัด
หัวข๎อยํอยๆ ตํอไปให๎เริ่ม ๑.๑//การบริหารหน่วย// (หัวข้อย่อย)
พิมพ์ตรงกับตัวอักษรตัวแรก
…………………………...................................................................…………..….
ของหัวข๎อกํอนหน๎านั้น
……………………………………………………………………….……………………………
ไม่เว้นบรรทัด
การพิมพ์
๑.๑.๑//การจัดหน่วย// (หัวข้อย่อย)

…………………………………………….…………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………

๑.๑.๑.๑//กองอานวยการ// (หัวข้อย่อย)

…………………………………………..……….….…………..…...
………………………………………………………………………….…………………………

เนื้อหา
ในหัวข๎อ
ยํอย ๆ ให๎
ใช๎ระยะ
บรรทัด
๑ ปกติ

๑.๑.๑.๒//กองพัฒนาการศึกษา// (หัวข้อย่อย)

……………………………………………..……………..…………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

กรมยุทธการทหาร (หัวข้อสาคัญ)

เว้นระยะห่าง ๑.๕ บรรทัด / / ctrl ๗
เว้นระยะห่าง ๑.๕ บรรทัด / / ctrl ๗

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
หมายเหตุ ๑. การพิมพ์ใช๎โปรแกรม Microsoft word 2007 ขึ้นไป
๒. ตัวอักษร ใช๎แบบ Angsana New หรือ TH SarabunPSK มีขนาดดังนี้
๒.๑ บทที่ ชื่อบท ขนาด ๒๔ ตัวหนา
๒.๒ หัวข๎อสาคัญ ขนาด ๒๐ ตัวหนา
๒.๓ หัวข๎อยํอย ขนาด ๑๘ ตัวหนา
๒.๔ เนื้อหา
ขนาด ๑๖ ตัวธรรมดา
๓. // หมายถึงการเคาะ Space bar เว๎นระยะพิมพ์ตัวพิมพ์ตามจานวนขีด ( // = ๒ เคาะ)
๔. การเว๎นระยะบรรทัด ระหวํางหัวข๎อสาคัญกับหัวข๎อยํอย และ/หรือเนื้อหา เว๎นระยะ ๑.๕
บรรทัด ระหวํางหัวข๎อยํอย กับเนื้อหา เว๎นระยะ ๑ ปกติ

๔๕

ตาราง และแผนภาพ
๑. ตาราง
ตารางจะต๎องประกอบด๎วยลาดับที่ของตาราง ชื่อของตาราง หัวตาราง สํวนข๎อความ
และที่มาของตาราง โดยปกติให๎พิมพ์อยูํในหน๎าเดียวกันทั้งหมด
ลาดับที่ของตาราง ให้จัดเรียงลาดับแยกแต่ละบท เช่น ตารางที่ ๑ - ๑ ตารางที่ ๑ – ๒
ตารางที่ ๒ - ๑ ตารางที่ ๒ - ๒)
ในกรณีที่ ตารางมี ความยาวมากไมํ ส ามารถให๎สิ้นสุดในหน๎าเดียวได๎ให๎พิม พ์สํวน
ที่เหลือในหน๎าถัดไป แต่ทั้งนี้ต้องพิมพ์ลาดับที่ ของตาราง และชื่ อของตาราง โดยมีวงเล็บ (ต่อ)
และต๎อ งมี สํวนหัวของตารางและมี สํวนของข๎อความในตารางรวมอยูํด๎วยในแตํละหน๎าอยํางน๎อย
๒ บรรทัด
ส าหรั บตารางที่ไ ม่ส ามารถบรรจุข้ อความในแนวตั้ง ได้ อนุญาตให้จัด ตาราง
ไว้ในแนวนอน โดยหันหัวตารางเข้า หาขอบซ้า ย (ขอบกระดาษด้า นเข้ าเล่ม) และให้เลขหน้า
อยู่ด้านบนเช่นเดียวกับการใส่เลขหน้าในแนวตั้ง
และให้เขียนที่มาของตาราง ไว้ด้านล่างของตารางนั้น ๆ กรณีตารางยาวมากกว่า
๑ หน้า ให้เขียนที่มาของตารางไว้ในหน้าสุดท้ายตอนล่างของตารางนั้น ๆ

๒. แผนภาพ
ส าหรับ แผนภาพ (ในที่ นี้ให๎ห มายรวมถึง รูป ภาพ แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ)
จะต๎องประกอบด๎วยลาดับที่ และชื่อของแผนภาพ
ลาดับที่ของแผนภาพให้จัดเรียงลาดับเช่นเดียวกับการจัดพิมพ์ตารางโดยจัดลาดับ
ที่ข องแผนภาพแยกแต่ ล ะบท เช่ น แผนภาพที่ ๑ – ๑ แผนภาพที่ ๑ - ๒ แผนภาพที่ ๒ – ๑
แผนภาพที่ ๒ - ๒) ชื่อแผนภาพอยูํด๎านบน ที่มาอยูํด๎านลําง ของแผนภาพนั้น ๆ
การเขี ยนที่ม าของตาราง หรือแผนภาพ ให้ใช้หลักเกณฑ์ การเขีย นการอ้า งอิง
แบบแทรกอยู่ในเรื่อง (มีรูปแบบในการเขียนประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง, ปี : เลขหน้า)
ที่มาของตาราง หรือแผนภาพ จะต๎องนารายละเอียดไปเขียนไว๎ในบรรณานุกรม
(ถ๎าเป็นตารางหรือแผนภาพที่ประมวลขึ้นมาเอง ไมํต๎องระบุแหลํงที่มา หรืออาจใช๎คาวํา “ประมวล
โดยผู๎วิจัย”) และจะต๎องจัดทาเป็นสารบัญตาราง หรือสารบัญแผนภาพ ไว๎ตํอจากสารบัญปกติด๎วย

อัญพจน์
สานักงานราชบัณฑิตยสภา ได๎ให๎ความหมายของ อัญพจน์ ไว๎ ดังนี้
“คาวํา อัญพจน์ (อํานวํา อัน-ยะ-พด) ตรงกับคาภาษาอังกฤษวํา Quotation (อํานวํา
โคว-เท-ชั่น ) หมายถึ ง ข๎ อ ความที่ คั ด ลอกมาจากแหลํ ง อื่ น การคั ด ลอกต๎ อ งให๎ค งข๎ อ ความและ
การสะกดค าต๎ อ งเหมื อ นของเดิ ม ทุ ก ประการ เมื่ อน าอั ญ พจน์ ล งตี พิ ม พ์ ในเอกสารใหมํ ต๎ องใช๎
เครื่องหมาย อัญประกาศ (อํานวํา อัน-ยะ-ปฺระ-กาด) หรือ เครื่องหมายคาพูด “..............” ครํอม

๔๖
ข๎อความดังกลําว ถ๎าอัญพจน์มีความยาวเกิน ๔ บรรทัด ให๎เขียนเป็นยํอหน๎าใหมํ โดยให๎ยํอเข๎ามา
มากกวําปรกติ และถ๎าต๎องการให๎อัญพจน์เดํน ก็อาจใช๎ตัวอักษรที่ตํางจากข๎อความอื่นได๎”
ในการเขียนเอกสารวิจัยสํวนบุคคลของนักศึกษา วปอ. “อัญพจน์” เป็นการคัด หรือ
ยกข๎อความ คาพูด จากผู๎เขียน หรือของผู๎อื่นมากลําวไว๎ในเอกสารวิจัย ฯ ของตน เพื่อชํวยเพิ่มคุณคํา
น้ าหนั ก และความเชื่ อ ถื อ ทั้ ง นี้ ข๎ อ ความที่ ก ลํ า วถึ ง ควรสั้ น ๆ ไมํ ค วรน าข๎ อ ความที่ ย าวเกิ น
๑ หน๎ากระดาษมาอ๎าง เพราะถ๎าข๎อความยาวเกิน ๑ หน๎ากระดาษ อาจทาให๎ผู๎อํานพลั้งเผลอวํา
ข๎อความที่อ๎างถึงนั้นเป็ นตัวเนื้อเรื่อง นอกจากนี้ข๎อความยาว ๆ มักมีข๎อความอื่น ๆ ซึ่งไมํเกี่ยวข๎อง
โดยตรงปะปนอยูํกั บ เรื่องที่ ต๎อ งการ ซึ่ง อาจทาให๎ผู๎อํานสับสน การอ๎างอิง ถ๎อยคาจึง ต๎องพยายาม
อ๎างแตํเฉพาะข๎อความให๎สั้นที่สุด เพื่อมิให๎ข๎อความที่อ๎างอิงท าลายความสาคัญของเนื้อเรื่อง และ
ทาให๎ผู๎อํานไขว๎เขว
อัญพจน์อาจมาจากเอกสาร หรือบทความใด ๆ ที่ผู๎วิจัยเห็นวําถูกต๎องเหมาะสม เชํน
จากหนัง สือ บันทึ ก ของทางราชการหรือเอกชน จดหมายหรือการสัม ภาษณ์ ข๎อสาคัญ ข๎อความ
หรือคาพูดที่ยกมาอ๎างอิง จะต๎องเหมือนของเดิมทุกประการ ดังนั้น จึงต๎องใสํเครื่องหมายอัญประกาศ
(Quotation Mark) “………………….” ไว๎ระหวํางถ๎อยคาที่ยกมาด๎วย ข๎อที่พึงปฏิบัติคือต๎องไมํแทรก
คาพูดหรือเพิ่มเติมข๎อความของเราเข๎าไปในระหวํางอัญพจน์ที่ยกมา หากจาเป็นให๎ใสํวงเล็บข๎อความ
ที่เพิ่มเติมนั้นให๎เห็นชัดเจน
การเขียนอัญพจน์ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑. ถ๎าเป็นข๎อความสั้น ๆ ไมํเกิน ๔ บรรทัด ให๎เขียนตํอไปกับข๎อความโดยเอาข๎อความ
ที่ยกมานั้นใสํไว๎ในเครื่องหมายอัญประกาศ “…………….” เชํน
“วัตถุประสงค์ของชาติ คือ จุดหมายหรือเป้าหมายสาคัญ ซึ่งชาติต๎องมุํงไปถึงด๎วย
การใช๎ความพยายามและจากขุมกาลังทั้งปวงของชาติ”
๒. ถ๎าเป็นข๎อ ความที่ ยาวเกิ น ๔ บรรทั ด ให๎ยกข๎อความนั้นมาพิม พ์ขึ้นบรรทั ดใหมํ
โดยย่อหน้าเข้ามาจากขอบซ้ายของหน้าพิมพ์ ๔ ระยะตัวพิมพ์ และระยะบรรทัดแคบกว่าธรรมดา
และไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ เชํน
//// การทาแผนสงครามเป็นเรื่องละเอียดซับซ๎อนต๎องใช๎ความรู๎ประสบการณ์และรายละเอียดมาก
โดยเฉพาะการตรวจสอบสภาพของกองทั พ ตํ าง ๆ วํา มี ค วามพร๎ อ มเพี ยงใด สถิติ ข๎อ มู ล
ความต๎องการต๎องมีห๎วงเวลา ไมํใชํทาได๎อยํางงํายและรวดเร็วทุกอยํางต๎องมีขั้นตอน แผนการ
สงครามที่ดี จะต๎องก าหนดลงไปให๎ครอบคลุมในรายละเอียดในด๎านความต๎องการก าลัง คน
ทรัพยากรที่ตั้งฐานทัพ ระบบอาวุธ วัสดุและสิ่งจาเป็นอื่น ๆ และจะต๎องคาดถึงภัยคุกคามที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตด๎วย
//// (ขีด) หมายถึง การเว้นระยะพิมพ์ด้วยการเคาะ Space bar
โดยเว้นตามจานวนขีด
//// = ๔ เคาะ

๔๗
๓. การคัดลอกข๎อความจากภาษาตํางประเทศ ควรแปลเป็นภาษาไทยเสียกํอน ถ๎าเป็น
การแปลมาทั้งหมดจะต๎องใสํเครื่องหมายอัญประกาศ แตํถ๎าเป็นการถอดความหรือเก็บใจความมา
ไมํต๎องใสํเครื่องหมายอัญพจน์แตํอยํางใด
๔. เมื่อลอกข๎อความมาบางตอน มีวิธีการทาดังนี้
๔.๑ ถ๎าตัดข๎อความข๎างหน๎า หรือข๎างหลังหรือตัดทั้งข๎างหน๎าและข๎างหลังให๎ใสํจุด
๓ จุด ไว๎ตรงที่ตัดออก
๔.๑.๑ ในกรณีที่ข๎อความไมํเกิน ๔ บรรทัด เชํน
“ความมั่ นคงแหํ ง ชาติ คื อ สภาวะของชาติที่ ป ลอดจากการรุ ก ราน
ทางทหารหรือการโจมตีทางทหาร หรือปลอดจากการบํอนทาลายทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ …”
๔.๑.๒ กรณีที่ข๎อความมากกวํา ๔ บรรทัด เชํน
//// คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน๎อมนามาปฏิบัติ
ประการแรกคือการรักษาสัจ ความจริงใจตํอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตํสิ่งที่เป็นประโยชน์
และชอบธรรม
ประการที่สอง คือ การรู๎จักขํมใจตนเอง ยึดใจตนเองให๎ประพฤติอยูํในความสัจ ความดีนั้น
ประการที่ ส าม คือ การอดทน อดกลั้น อดออม ที่ จ ะไมํ ป ระพฤติลํว งความสัจ ไมํ วําจะด๎ว ย
ประการใด
ประการที่ สี่ คือ การรู๎จักละอายความชั่ว ความทุจริต และรู๎จักละประโยชน์สํวนน๎อยของตน
เพื่อประโยชน์สํวนใหญํของบ๎านเมือง…
๔.๒ ถ๎าตัดข๎อความออกไปยาวมาก ๆ ให๎ใสํจุดเว๎นบรรทัด เชํน
////…มี ก ารยอมรั บ กั น วํ า จุ ด มุํ ง หมายทางเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนทุ ก ๆ แหํ ง มี ๔ ประเภท คื อ
ความก๎ าวหน๎าทางเศรษฐกิจ (Economic Progress) เสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ (Economic
Stability) เสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom) และความยุติธรรมทางเศรษฐกิ จ
(Economic Justice) .…………………………………………………………………………………………….………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….……………………………………
ซึ่งแทบทุกประเทศในโลกยอมรับจุดมุํงหมายปลายทางเศรษฐกิจ ๔ ประการ ที่ได๎กลําวมานี้
๔.๓ สาหรับโคลง กลอน บทร๎อยกรอง ก็เชํนกัน ดังตัวอยําง
……………………….………………… …………………………………….
อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
ประเสริฐสุดซํอนใสํเสียในฝัก
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก
จึงคํอยชักเชือดฟันให๎บรรลัย
๔.๔ การเขียนทีม่ าของข๎อความที่อ๎างอิง อาจเขียนไว๎หน๎าหรือหลังข๎อความนั้น ๆ ก็ได๎
เชํน
๔.๔.๑ เขียนไว้หน้าข้อความ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (๒๕๒๘ : ๗๓) เคยให๎โอวาทแกํผู๎สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
วิชาการปกครองท๎องที่ ไว๎ดังนี้
“หากจะเปรียบประเทศของเราดุจดังต๎นไทร นักปกครองท๎องที่ก็เปรียบเสมือน
รากไทรที่ยึดลาต๎นไว๎กับแผํนดิน ความมั่นคงแข็งแรงต๎นไทรและความรํมเย็นจากรํมใบนั้น
จะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อ รากไทรปฏิบัติหน๎าที่หลํอเลี้ยงลาต๎นได๎…”

๔๘
๔.๔.๒ เขียนไว้หลังข้อความ
“… สิ่งที่ขาดไมํได๎สาหรับนักปกครองท๎องที่ก็คือ ปณิธานสํวนตนในการมุํงบาบัดทุกข์บารุงสุขแกํ
ประชาชน และมุํงสร๎างสรรค์ความเจริญให๎แกํท๎องถิ่น” (พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, ๒๕๒๘ : ๗๓)

การอ้างอิง
การอ๎างอิง คือ การอ๎างถึงแหลํงที่มาของข๎อมูลที่ใช๎ในการเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ
และรายงานการวิจัยประเภทตําง ๆ มี ๒ วิธี คือ
๑. การอ๎างอิงแบบแทรกอยูํในเนื้อเรื่อง
๒. การอ๎างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnotes) หรือแบบแยกจากเนื้อเรื่อง
การอ๎างอิงแบบแทรกอยูํในเนื้อเรื่อง คือ การระบุที่มาของข๎อมูลไว๎ในวงเล็บติดตํอกับ
ข๎อความที่ต๎องการอ๎างอิง เป็นแบบที่สะดวกตํอการเขียนการพิมพ์ และประหยัดเนื้อที่กระดาษพิมพ์
จึงเป็นที่นิยมใช๎ในปัจจุบัน ทั้งสองแบบนี้ ให้นักศึกษาเลือกใช้การอ้างอิงชนิดที่ ๑ เป็นหลัก ยกเว้น
ต้องอ้างอิงด้วยเชิงอรรถ แตํต๎องเป็นแบบเดียวกันทั้งเลํม จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไมํได๎
การอ๎างอิงแบบเชิงอรรถ คือ การอ๎างอิงเพื่อแสดงแหลํงที่มาของข๎อมูล อธิบายความ
หรือโยงข๎อความโดยมิให๎แทรกปนอยูํในเนื้อเรื่อง การอ๎างอิงแบบนี้มี รายละเอียด และรูป แบบ
คล๎ายคลึง กับ แบบบรรณานุกรม ทาให๎เ สียเวลาในการจัดพิม พ์ให๎ถูก ต๎องตามแบบแผนที่ ก าหนด
และต๎องจัดหน๎าให๎เชิงอรรถกับข๎อความที่อ๎างอิงอยูํในหน๎าเดียวกัน ปัจจุบัน การอ๎างอิงแบบเชิงอรรถ
จึงไมํเป็นที่นิยม

การอ้างอิงแบบแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง
รูป แบบการอ๎ างอิง แบบแทรกอยูํในเนื้อเรื่องมี หลายรูป แบบ วปอ. ขอแนะนาให๎ใช๎
รูปแบบระบบ ชื่อ - ปี (Author - Date) เพียงแบบเดียว
๑. รูปแบบ
โดยทั่วไปประกอบด๎วย ๓ สํวน คือ ชื่อผู๎แตํง ปีที่พิมพ์ และ/หรือเลขหน๎าของ
หนังสือที่อ๎างอิง โดยใสํไว๎ในวงเล็บท๎ายข๎อความที่ต๎องการอ๎างอิง หรืออ๎างอิงไว๎ หลังชื่อผู๎แตํง ตาม
รูปแบบ และตัวอยําง
๑.๑ กรณีอ้างอิงท้ายข้อความ ใช้รูปแบบ
…/(ชื่อผู้แต่ง,/ ปี/:/เลขหน้า)…

๔๙
๑.๒ กรณีอ้างอิงไว้หลังชื่อผู้แต่ง ใช้รูปแบบ
... ชื่อผู้แต่ง/(ปี/:/เลขหน้า)/....
ตัวอย่าง การอ๎างอิงท๎ายข๎อความ เชํน
สมมติฐานในการวิจัย หมายถึง ข๎อความที่ คาดคะเนไว๎ลํวงหน๎าถึง ความสัม พันธ์
ระหวํ า งของสองสิ่ ง หรื อ มากกวํ า หรื อ ระหวํ า งสองตั ว แปรหรื อ มากกวํ า ซึ่ ง สามารถทดสอบ
ความสัมพันธ์นั้น ๆ ได๎ ทั้งนี้ เพื่ออธิบายข๎อเท็ จจริงหรือพยากรณ์ปรากฏการณ์ตําง ๆ (เครือวัล ย์
ลิ้มปิยะศรีสกุล, ๒๕๓๐ : ๘๔)
ตัวอย่าง การอ๎างอิงไว๎หลังชื่อผู๎แตํง เชํน
เครือวัลย์ ลิ้มปิยะศรีสกุล (๒๕๓๐ : ๘๔) ได๎กลําวถึงความหมายของสมมติฐาน
ในการวิจัย ไว๎วํา หมายถึง ข๎อ ความที่ คาดคะเนไว๎ลํวงหน๎าถึง ความสัม พันธ์ระหวํางของสองสิ่ง
หรื อมากกวํ าหรือ ระหวํ างสองตั วแปรหรื อมากกวํ า ซึ่ง สามารถทดสอบความสั ม พั นธ์ นั้น ๆ ได๎
ทั้งนี้ เพื่ออธิบายข๎อเท็จจริงหรือพยากรณ์ปรากฏการณ์ตําง ๆ
การอ๎างอิงแบบชื่อ - ปี นี้ จะต๎องทาบรรณานุกรมไว๎ ท๎ายเลํม โดยเรียงตามลาดับ
พยั ญ ชนะชื่ อ ผู๎ แ ตํ ง และแยกประเภทเอกสาร แยกภาษา ยกเว๎ น กรณีที่ มี เ อกสารอ๎ า งอิ ง น๎ อ ย
อาจไมํแยกประเภทเอกสารก็ได๎ แตํต๎องแยกภาษา
๒. การลงรายการอ้างอิงแบบ ชื่อ - ปี
๒.๑ ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง ใช๎ ร ะบบเดี ย วกั บ การลงรายการอ๎ า งอิ ง แบบเชิ ง อรรถ ยกเว๎ น
ชื่อชาวตํางประเทศ ลงเฉพาะนามสกุล เทํานั้น
๒.๑.๑ ผู๎แตํงที่มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์ ให๎ใสํหน๎าชื่อด๎วย เชํน
(สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ๒๕๑๔ : ๑๔๗)
๒.๑.๒ ผู๎แตํงที่มียศทางทหาร ตารวจ เป็นนายแพทย์ แพทย์หญิง สัตวแพทย์
หรือมีตาแหนํงทางวิชาการ เชํน ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ไมํต๎องใสํยศ หรือตาแหนํงทาง
วิชาการ เชํน
(วศิษฐ เดชกุญชร, ๒๕๓๕ : ๖๓)

๕๐
๒.๑.๓ สาหรับผู๎แตํงที่เป็นสถาบัน อาจใช๎ชื่อยํอของสถาบันได๎ในกรณีที่อักษร
ยํอนั้นใช๎เป็นทางราชการ หรือเป็นที่ยอมรับกันอยํางแพรํหลายแล๎ว เชํน
(สานักงานคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให๎โทษ, ๒๕๓๕ : ๖๑)

หรือ (ป.ป.ส.,๒๕๓๕ : ๖๑)
๒.๑.๔ ผู๎แตํงตั้ง ๒ คนขึ้นไป
๒.๑.๔.๑ กรณีที่มีผู๎แตํง ๒ คน ให๎ใช๎ และ
๒.๑.๔.๒ กรณีผู๎แตํง ๓ คน ให๎ใช๎เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นระหวําง
คนที่ ๑ กับคนที่ ๒
๒.๑.๔.๓ ผู๎แตํงมากกวํา ๓ คนขึ้นไป ให๎ใสํชื่อสกุล ผู๎แตํงคนแรกเทํานั้น
แล๎วตามด๎วย และคณะ หรือคนอื่น ๆ
กรณีภาษาตํางประเทศ ให๎ใช๎คาวํา et al. หรือ and others
ตัวอยํางเชํน
(ดารณี ธารวัชรศาสตร์ และ เสถียร ศรีรุํงเรือง, ๑๙๙๔ : ๓๑๓–๓๒๙)
(Pattigrew, Ferlie and McKee, 1999: 93-123)
(อานันต์ จันทรกุล และคณะ, ๒๕๔๐ : ๓๖)
๒.๑.๕ ในกรณีที่ต๎องการอ๎างอิงงานของผู๎แตํงหลายคนพร๎อมกันให๎เรียงตามลาดับ
ปี พิมพ์ กํอน-หลัง โดยคั่นด๎วยเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) เชํน
(เจือ สตะเวทิน, ๒๕๑๖ : ๗๘ – ๘๒ ; ทองสุข นาคโรจน์, ๒๕๑๙ : ๘๙ – ๙๕ ; เปลื้อง ณ นคร,
๒๕๒๒ : ๖๐ – ๖๗)
๒.๑.๖ ในกรณีที่มีการอ๎างอิงเอกสารที่ผู๎อื่นนามาอ๎างไว๎กํอนแล๎ว ถือวําไมํใชํการ
อ๎างจากเอกสารโดยตรง ให๎ลงรายการอ๎างอิง โดยใช๎คาวํา “อ๎างถึงใน” สาหรับเอกสารภาษาไทย และ
ใช๎คาวํา “Quoted in” สาหรับเอกสารภาษาตํางประเทศ เชํน
(สุภาค อินคงทอง, ๒๕๒๔ : ๑๐๕ อ๎างถึงใน ขวัญใจ ฮีลีย์, ๒๕๓๓ : ๒)
๒.๑.๗ หากไมํปรากฏชื่อผู๎แตํง ให๎ลงชื่อเรื่อง และขีดเส๎นใต๎ชื่อเรื่องด๎วย เชํน

๕๑
(คาแนะนาการเขียนเอกสารวิจัยสํวนบุคคล, ๒๕๓๕ : ๔๘)
๒.๑.๗ ผู๎ แ ตํ ง ที่ ใ ช๎ น ามแฝง ให๎ ใ สํ ชื่ อ นามแฝงได๎ เ ลย โดยตามด๎ ว ยค าวํ า
นามแฝง สาหรับภาษาไทย หรือ Pseud สาหรับภาษาตํางประเทศ เชํน
(พนมเทียน นามแฝง , ๒๕๒๐ : ๕๐ - ๕๖)
๒.๒ เอกสารแปล
๒.๒.๑ กรณีที่ไมํระบุชื่อผู๎แตํงในภาษาเดิม
รูปแบบ
ตัวอยําง

…/(ชื่อผู๎แปล,/ผู๎แปล,/ ปี/:/หน๎า)…
…/(อัปสร ทรัยอัน, ผู๎แปล, ๒๕๔๐ : ๔๐)
.../(Mckee, Trans., 1999 : 50)

๒.๒.๒ กรณีที่ระบุชื่อผู๎แตํงในภาษาเดิม
รูปแบบ

…/(ชื่อผู๎แตํง,/ปี/:/หน๎า)…

ตัวอยําง

…/(ไพรซ์, ๒๕๔๐ : ๔๐)

๒.๓ บทสัมภาษณ์ บรรยาย ปาฐกถา
รูปแบบ

…/(ชื่อผู๎ให๎สัมภาษณ์,/สัมภาษณ์,/ปี)…

ตัวอยําง

…/(ชวลิต ยงใจยุทธ, สัมภาษณ์, ๒๕๔๔)

๒.๔ กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
รูปแบบ
ตัวอยําง

…/(ชื่อกฎหมาย,/ปีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)…
…/(รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย, ๒๕๔๐)

๕๒
๒.๕ เอกสารที่ไมํตีพิมพ์
๒.๕.๑ เอกสารอัดสาเนา
รูปแบบ

…/(ชื่อผู๎แตํง,/ประเภทของเอกสาร,/ปี : หน๎า)/…

ตัวอยําง

…/(กระทรวงพาณิชย์, อัดสาเนา, ๒๕๔๓ : ๒)

๒.๕.๒ ข๎อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ
รูปแบบ
ตัวอยําง

…/(ชื่อหนํวยงาน,/ข๎อบังคับ,//ปี)/…
…/(กระทรวงกลาโหม, ข๎อบังคับ, ๒๕๔๓)

๒.๖ บทความหรือคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์, วารสาร
รูปแบบ
หรือ
ตัวอยําง

…/(ชื่อผู๎แตํง หรือชื่อคอลัมน์,/ปี/:/หน๎า)/…
…/(หัวข๎อขําวหรือชื่อบทความ,/ปี:/หน๎า)/…
…/(นิติภูมิ เนาวรัตน์, ๒๕๔๔ : ๒)
…/(มังกรห๎าเล็บ, ๒๕๔๔ : ๓)
…/(ผลกระทบจากสารพิษ, ๒๕๔๔ : ๖)

๒.๗ ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด๎วยฐานข๎อมูล CD-ROM และฐานข๎อมูลระบบออนไลน์ (Online)
รูปแบบ
หรือ
ตัวอยําง

…/(ชื่อผู๎แตํง หรือชื่อผู๎สร๎างฐานข๎อมูล,/ประเภทของฐานข๎อมูล,/
ปีที่ผลิตหรือปีทสี่ ืบค๎น)/…
…/(ชื่อเรื่อง,/ประเภทของฐานข๎อมูล,//ปีที่ผลิตหรือปีที่สบื ค๎น)/…
…/(Cowhey, Online, 1999)…/(ยาบ๎า, ออนไลน์, 2549)

๕๓

การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
๑. ประเภทของเชิ งอรรถ นั กศึ ก ษาสามารถใช๎ ก ารอ๎ า งอิง แบบเชิ งอรรถได๎ ใ น
๓ กรณีดังนี้
๑.๑ เชิงอรรถอ๎ างอิง (Citation Footnotes) คือ เชิงอรรถที่แสดงแหลํงที่ มาของ
หลักฐานที่นามาใช๎ประกอบการเขียน ซึ่งผู๎อํานสามารถย๎อนกลับไปตรวจสอบจากหลักฐานดั้งเดิมได๎
๑.๒ เชิง อรรถเสริมความ (Content Footnotes) คือเชิง อรรถที่ อธิบายหรือให๎
ความหมายเพิ่มเติมจากที่ปรากฏอยูํในเนื้อเรื่อง
๑.๓ เชิง อรรถโยง (Cross-Reference Footnotes) คือเชิงอรรถที่ ต๎องการโยง
ข๎อความในหน๎าหนึ่งกับหน๎าอื่น ๆ ซึ่งอยูํในงานชิ้นเดียวกัน หรือชิ้นอื่น ๆ หรือหน๎าอื่นซึ่งมีรายละเอียด
อยูํแล๎ว เพื่อหลีกเลี่ยงการกลําวซ้า
๒. การให้หมายเลขเชิงอรรถ เชิงอรรถทั้ง ๓ ประเภท เรียงลาดับโดยใช๎หมายเลข
กากับแตํละบท เมื่อขึ้นบทใหมํเริ่มต๎นหมายเลข ๑ ใหมํ เชํน บทที่ ๑ มี ๑๐ เชิงอรรถ ก็จะให๎หมายเลข
๑ ๒ ๓ จนถึง ๑๐ ซึ่งเป็นเชิงอรรถสุดท๎ายในบท เมื่อขึ้นบทใหมํก็เริ่มหมายเลขเชิงอรรถ ๑ ใหมํ
อีกเรื่อย ๆ ไป กาหนดขนาดตัวอักษรของเชิงอรรถเป็นขนาด ๑๖ (ธรรมดา)
การให๎หมายเลขเชิงอรรถในเนื้อหา กระทาได๎โดยเมื่อจบข๎อความที่ต๎องการอ๎างอิง
ให๎ใสํหมายเลขที่ข๎อความนั้น แล๎วจึงลงรายการในเชิงอรรถ โดยให้เขียนอยู่ส่วนล่างของหน้าที่อ้างถึง
(ไมํพิมพ์รวมอยูํท๎ายบทหรือท๎ายเลํม ) กํอนจะพิมพ์เชิงอรรถให๎ขีดเส๎นทึบคั่นบรรทัดสุดท๎ายของเนื้อ
เรื่องระยะบรรทั ดหําง ๑.๕ เทํ า หรือ ๑.๕ บรรทัด ยาวจากขอบซ๎าย ๒ นิ้ว เมื่ อเริ่ม บรรทัดแรก
จะต๎องยํอหน๎าประมาณ ๒ เซนติเมตร ถ๎าพิมพ์ไมํจบบรรทัดเดียวกัน ให๎ขึ้นบรรทัดใหมํ โดยล้าไป
ข๎า งหน๎ าชิ ด ขอบซ๎า ยของหน๎ ากระดาษ ให๎พิ ม พ์ ห มายเลขเชิ ง อรรถต่ ากวํ าเส๎ นคั่ น ขวาง ๑ เทํ า
ตัวอย่างในแผนภาพที่ ๗ – ๓ แบบการวางตาแหน่งเชิงอรรถ

๓. ข้อความในเชิงอรรถแต่ละเชิงอรรถควรจบในหน้าเดียว ไม่ควรข้ามไปหน้าต่อไป
๔. การอ้างอิงในเชิงอรรถอ้างอิงทุกรายการ ต้องนาไปเรียงไว้ในบรรณานุกรม
ท้ายเล่ม
๕. การลงรายการในเชิงอรรถอ้างอิง แบํงได๎เป็นสี่สํวนที่สาคัญ ได๎แกํสํวนที่เกี่ยวกับ
ผู๎แตํง (ซึ่งอาจเป็นชื่อคนหรือหนํวยงาน) สํวนทีเ่ ป็นชื่อหนังสือ (รวมทั้งชื่อบทความ) สํวนที่บอกครั้งที่พิมพ์
สถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์ และปีที่พิมพ์ และสํวนหน๎าที่อ๎างอิง
๖. เครื่องหมายที่ใช้คั่นรายการเชิงอรรถอ้างอิงระหว่างสี่ส่วนนี้ ใช๎เครื่องหมาย
มหัพภาค ( . ) สํวนที่เครื่องหมายที่ใช๎คั่นระหวํางภายในแตํละสํวนเอง ใช๎เครื่องหมาย จุลภาค ( , )
ยกเว๎นระหวํางสถานที่พิมพ์ กับสานักพิมพ์ ให๎ใช๎เครื่องหมายทวิภาค ( : )

๕๔

๗. การลงรายการในเชิงอรรถอ้างอิง
หลัก ฐานของการอ๎างอิ ง ในเชิง อรรถมี ห ลายประเภท เชํ น หนัง สือ บทความใน
หนังสือ บทความในวารสาร บทความในหนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์หรือเอกสารวิจัย เอกสารราชการ
เอกสารไมํตีพิมพ์และการสัมภาษณ์ เป็นต๎น การลงรายการในเชิงอรรถจะแตกตํางกันไปตามประเภท
ของหลักฐาน ซึ่งจะแสดงตัวอยํางพอเป็นสังเขปดังนี้
๗.๑ หนังสือ
รูปแบบ
ผู๎แตํง.//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ์,//(สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์, ปีที่พิมพ์).//หน๎า.
๗.๑.๑ ผู๎แตํง ชื่อผู๎แตํงให๎ใช๎ตามที่ปรากฎในหน๎าปกในของหนังสือ อาจเป็น
บุคคล หรือสถาบัน ก็ได๎ ผู๎แตํงที่มีราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์และยศ ให๎ใสํไว๎ด๎วย
ผู๎แตํงที่มีฐานะเป็นผู๎รวบรวมหรือบรรณาธิการ ให๎กากับคาวํา ผู๎รวบรวม
หรือบรรณาธิการ ไว๎ท๎ายชื่อ โดยใสํเครื่องหมายจุลภาคคั่นระหวํางชื่อผู๎แตํงและคาดังกลําว
สาหรับภาษาอังกฤษใช๎คาวํา comp. (หรือ comps.) หรือ ed. (หรือ
eds.)
ผู๎แตํงที่ มี ๒ คน ให๎ใช๎คาวํา “และ” กรณีเป็นภาษาอัง กฤษ ใช๎คาวํา
“and” ระหวํางผู๎แตํงคนแรก และคนที่ ๒
สาหรับผู๎แตํงที่ มี ๓ คน ให๎ใสํเครื่องหมายจุลภาคคั่นระหวํางคนที่ ๑
และ ๒ และใช๎คาวํา “และ” กรณีเป็นภาษาอังกฤษ ใช๎คาวํา “and” เชื่อมระหวํางผู๎แตํงคนที่ ๒ และ ๓
ผู๎แตํง ที่มากกวํา ๓ คนขึ้นไป ให๎ใสํเฉพาะชื่อผู๎แตํงคนแรก แล๎วตาม
ด๎วยคาวํา “และคณะ” กรณีเป็นภาษาอังกฤษ ใช๎คาวํา “et al.” หรือ “and others.”
หนังสือที่ไมํปรากฏนามผู๎แตํงให๎ใช๎ชื่อเรื่องขึ้นต๎นในรายการผู๎แตํง
๗.๑.๒ ชื่อเรื่อง ให๎ใช๎ตามที่ป รากฏในหน๎าปกใน ชื่อเรื่องภาษาตํางประเทศ
จะใช๎อั กษรตัวใหญํขึ้นต๎นทุ กคา หรือจะใช๎อักษรตัวใหญํขึ้นต๎นเฉพาะคาแรกก็ได๎ แตํเ มื่อใช๎แบบใด
แบบหนึ่งแล๎ว จะต๎องเป็นแบบเดียวกันตลอด ชื่อเรื่องให้ขีดเส้นใต้ หรือใช้อักษรตัวเข้ม หรือตัวเอน
แบบใดแบบหนึ่งก็ได้
การวางตาแหนํงเชิงอรรถ ตามแผนภาพที่ ๔ – ๓

๕๕
แผนภาพที่ ๔ – ๓ แบบการวางตาแหนํงเชิงอรรถ
๑.๕ นิ้ว หรือ ๓.๗๕ ซม.
เนื้อหาบรรทัดแรกของหน๎า........................................................................

เนื้อหาบรรทัดสุดท๎ายของเนื้อหาในหน๎า กํอนพิมพ์เชิงอรรถ
ตีเส้นทึบยาว ๒ นิ้ว
๒ ซม.

๑

เว๎นระยะบรรทัด ๑.๕
เว๎นระยะบรรทัด ๑

วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์. “ยุทธศาสตร์การประมงทะเลไทย”.
(เอกสารวิจยั สํวนบุคคล, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๓๙). หน๎า ๘๐.
000000 ๒อมร รักษาสัตย์. “กระบวนการพัฒนา”, ในทฤษฎีและแนวคิด
ในการพัฒนาประเทศ. อมร รักษาสัตย์ และ ขัตติยา กรรณสูต, บรรรณาธิการ.
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๐๘). หน๎า ๑๓๕ – ๑๓๙.
๑ นิ้ว หรือ ๒.๕ ซม.
หมายเหตุ กรอบสี่เหลี่ยมแทนกระดาษขนาด เอ ๔
๗.๑.๓ ครั้งที่พิมพ์ หนังสือที่พิมพ์มากกวําหนึ่งครัง้ ให๎ใสํครั้งที่พิมพ์ของหนังสือ
เลํมที่อ๎างถึงด๎วย (พิมพ์ครั้งที่ ๑ ไมํต๎องใสํ)
๗.๑.๔ ชื่อ เมืองที่ พิม พ์ ให๎ระบุชื่อเมื องที่ สานัก พิม พ์ หรือโรงพิม พ์นั้นตั้ง อยูํ
โดยใช๎ชื่อเมืองตามที่ปรากฏในหนังสือ ถ๎าไมํปรากฏชื่อเมืองให๎คาวํา ม.ป.ม. กรณีเป็นภาษาอังกฤษ
ใช๎คาวํา N.P.
๗.๑.๕ สถานที่ พิมพ์ ให๎ใช๎ตามที่ปรากฏในหน๎าปกใน ในกรณีที่ มีทั้งสานักพิมพ์
และโรงพิมพ์ ให๎ใช๎ชื่อสานักพิมพ์ คาที่เป็นสํวนหนึ่งของสานักพิมพ์ เชํน ห๎างหุ๎นสํวนจากัด Inc., Ltd.
ให๎ ตัด ออก สิ่ง พิ ม พ์ อ าจให๎ ใช๎ ชื่อ หนํ วยราชการ สถาบัน ฯ ที่ จั ดพิ ม พ์ ไว๎ ในรายการส านัก พิม พ์ไ ด๎
ในกรณีที่ไมํปรากฏสถานที่พิมพ์ ให๎ใช๎คาวํา ม.ป.ท. กรณีเป็นภาษาอังกฤษ ใช๎คาวํา n.p.

๕๖
๗.๑.๖ ปีพิมพ์ ใสํเฉพาะตัวเลข ไมํต๎องระบุคาวํา พ.ศ. หรือ ค.ศ. ถ๎าไมํปรากฏ
ปีที่พิมพ์ ให๎ใช๎คาวํา ม.ป.ป. กรณีเป็นภาษาอังกฤษ ใช๎คาวํา n.d.
๗.๑.๗ หน๎า ใสํเ ลขหน๎าที่ ใช๎อ๎างอิง เชิง อรรถภาษาไทยให๎ลงคาวํา “หน๎า”
เชิงอรรถภาษาอังกฤษให๎ลงคาวํา “p.”
หมายเหตุ สามารถใส่ “ (ปีพิมพ์)” ไว้ต่อจาก “ผู้แต่ง” ตามสมัยนิยมได้
แต่ให้เลือก แบบใด แบบหนึ่งเหมือนกันทั้ง เชิงอรรถ และบรรณานุกรม
ตัวอย่าง
๒ ซม.

๑

ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์. พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๓). หน๎า ๑๐.
๒
พลตรี ศิ ริ ทิ วะพั น ธุ์ และ พั นโท สมจริ ง สิ ง หเสนี . เสี ย งปื น ดั บ ที่ เ ขาค๎ อ .
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์รุํงเรืองธรรม, ๒๕๒๖). หน๎า ๓๗.
๓
มั ณฑนา ศรีขจรวุฒิศักดิ์ , ศศิธร เล็กสุขศรี และ สมรัชนี อํองเอิบ . ประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาแหํงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๓๐ - ๒๕๓๔) ระยะครึ่งแผนระดับกํอนประถม
ศึกษา. (กรุงเทพมหานคร : กองประเมิ นผลการศึก ษา สานักงานคณะกรรมการศึก ษาแหํงชาติ ,
๒๕๓๔). หน๎า ๙.
๔
Office of the National Culture Commission. Essays on Cultural Thailand.
(Bangkok : Office of the National Culture Commission, 1990). p.44.
๕
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , (บรรณาธิการ). ประเทศไทย : ประเด็นและการท๎าทายทาง
นโยบายการพัฒนาประเทศ. (กรุงเทพฯ : สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย, ๒๕๔๐). หน๎า ๑๐๑.
๗.๒ หนังสือแปล
รูปแบบ
ผู๎แตํง.//ชื่อเรื่อง.//แปลโดย ผู๎แปล, /(สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์, ปีที่พิมพ์).//หน๎า.
ตัวอย่าง
๒ ซม.

๑

วิลเลี่ยม สตีเวนสัน . นายอินทร์ผู๎ปิดทองหลังพระ. ทรงแปลโดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ. (กรุงเทพฯ : บริษัท อัมรินทร์พริน้ ติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๓๖). หน๎า ๖๙.
๒
Andre Beaufre. Strategy of Action. Translated by R.H.Barry. (New York :
Frederick A. Praeger, 1967). p.33.
๓
จอร์ช แน๎ช, แดน วอลดอร์ฟ และโรเบิร์ต อี ไพรซ์ . มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง.
แปลโดยอัปสร ทรัยอัน และคนอื่น ๆ. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง,
๒๕๓๖). หน๎า ๖๙.

๕๗
๗.๓ เอกสารที่มีผู้อื่นอ้างไว้แล้ว
ในกรณีที่ผู๎วิจัยไมํสามารถหาต๎นฉบับเอกสารเดิมได๎ ซึ่งอาจเป็นเพราะหนังสือ
เกําหายาก ไมํมี จาหนํายแล๎ว ก็ ให๎ใช๎เอกสารที่ มีผู๎อื่นอ๎างไว๎แล๎วได๎ โดยให๎ใช๎เอกสารผู๎แตํงเดิม ขึ้นต๎น
แล๎วตามด๎วยคาวํา อ๎างถึงใน (Quoted in) แล๎วตามด๎วยเอกสารที่ผู๎ทาการวิจัยนามาใช๎
ตัวอย่าง
๒ ซม.

๑

สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ. ตานานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม
หอวชิ ร ธรรม หอพุ ทธศาสนสั ง คหะ และหอสมุ ดส าหรั บพระนคร. (พระนคร : โรงพิ มพ์ โสภณ
พิพรรฒธนากร, ๒๔๙๕). หน๎า ๑๑๔. อ๎างถึงในแม๎นมาส ชวลิต. ประวัติหอสมุดแหํงชาติ. (พระนคร :
กรมศิลปากร, ๒๕๐๙). หน๎า ๓๘.
๗.๔ บทความหรือบทหนึ่งในหนังสือ
รูปแบบ
ผู๎เขียนบทความ.// “ชื่อบทความ”, /ใน/ชื่อหนังสือ.//ชื่อผู๎รวบรวม
หรือชื่อบรรณาธิการ.//(สถานที่พมิ พ์ : สานักพิมพ์, ปีที่พิมพ์).//หน๎า.
ตัวอย่าง
๒ ซม.

๑

อมร รัก ษาสัตย์ . “กระบวนการพัฒนา”, ใน ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนา
ประเทศ. อมร รัก ษาสัตย์ และ ขั ตติยา กรรณสูต , บรรณาธิก าร. (กรุง เทพฯ : โรงพิม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๐๘). หน๎า ๑๓๕ - ๑๓๙.
๒
โสภณ รัตนากร. “หมายเหตุคดีตามฎีก าที่ ๒๔๐๕/๒๕๑๖”, ใน แนวฎีกาวิธี
พิจารณาความแพํง ๒๕๑๖-๒๕๒๗ พร๎อมหมายเหตุท๎ายฎีกา ข๎อวินิจฉัยและข๎อสังเกต. (กรุงเทพฯ :
ฝ่ายวิชาการกลุํมเนติธรรม, ๒๕๒๗). หน๎า ๒๑ - ๒๒.
๓
Carl Weinberg and Philip Reidford. “Humanistic Educational Psychology”,
in Humanistic Foundations of Education. Carl Weinbergy,Ed. (Eaglewood Cliffs, NJ :
Prentice-Hall, 1972). p.105.
๗.๕ วารสาร
รูปแบบ
ผู๎เขียนบทความ.// “ชื่อบทความ”, /ชื่อวารสาร.//ปีที่ หรือเลํมที/่ (ฉบับที)่ ,/วัน
เดือน ปี. หน๎า.

๕๘
อธิบาย
๑. ชื่อวารสาร ให๎ใช๎ตามที่ปรากฎในหน๎าปกในของวารสาร ขีดเส๎นใต๎ชื่อ
วารสาร หรือใช๎อักษรตัวหนา หรือตัวเอน แบบใดแบบหนึ่ง
๒. ปีที่ (Volume) ให๎ใสํเฉพาะตัวเลข โดยไมํต๎องมีคาวํา ปีที่
๓. เล่มที่ (Number) ให๎ใสํเฉพาะตัวเลข ไมํต๎องมีคาวําเลํมที่ ถ๎าวารสารใด
ไมํมีเลํมที่ ให๎ใสํฤดู เชํน Fall, Summer ฯ
๔. ฉบับที่ ถ๎าไมํมี ปีที่หรือเลํมที่ให๎ลงเฉพาะฉบับที่ โดยไมํต๎องใช๎วงเล็บ
๕. วัน เดือน ปี ให๎ใสํ วัน เดือน ปี ของฉบับ ที่ วารสารออก อาจมี แตํปี
หรือเดือน ปี หรือ วัน เดือน ปี ก็ได๎
ตัวอย่าง
๒ ซม.

๑

วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์. “การบริหารกาลังคนภาครัฐ : แนวทางในอนาคต”,
พัฒนบริหารศาสตร์. ๑๐ (๔), เมษายน ๒๕๓๘. หน๎า ๒๑๕.
๒
Christopher C Brown. “Creating Automated Bibliography Using InternetAccessible Online Library Catalog”, Database. 17 (1), 1994. p.67-71.
๗.๖ หนังสือพิมพ์
รูปแบบ
ผู๎เขียนบทความ.// “ชื่อบทความ”, /ชื่อหนังสือพิมพ์.//วัน เดือน ปี.//หน๎า.
ตัวอย่าง
๒ ซม.

๑
๒

1999. p.6.

ประสงค์ วิสุทธิ์. “สิทธิของเด็ก”, มติชน. ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๗. หน๎า ๑๘.
“Naval Warfare with Fleet Command”, Bangkok Post. 15 September
๗.๗ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย เอกสารวิจัย
รูปแบบ

ผู๎เขียน.// “ชื่อเรื่อง”. // (ระดับวิทยานิพนธ์, สาขา, มหาวิทยาลัย หรือสถาบัน, ปี).// หน๎า.
ตัวอย่าง
๒ ซม.

๑

วิชชุกร นาคชน. “การปรับ บทบาทของทหารไทยหลัง พ.ศ.๒๕๑๖-ปัจจุบัน ”.
(วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๐). หน๎า
๑๑๔.
๒
วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ . “ยุทธศาสตร์การประมงทะเลของไทย”. (เอกสารวิจัย
สํวนบุคคล, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๓๙). หน๎า ๘๐.

๕๙
๓

Napaporn Kaewnimitchai. “An Analysis of College Student Culture in
Thai Higher Education Institutions”. (Doctoral Dissertation, Graduate School,
Chulalongkorn University, 1996). p.209.
๗.๘ เอกสารไม่ตีพิมพ์ เอกสารอัดสาเนา หนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ เช่น
รายงานการประชุม สัมมนา สนธิสัญญา ระเบียบ คาสั่ง ฯลฯ
รูปแบบ
ชื่อผู๎แตํงหรือชื่อหนํวยงาน.// “ชื่อเรื่อง”.(ถ๎ามี)//(ประเภทของเอกสาร./ปี).//หน๎า.
ตัวอย่าง
๒ ซม.

๑

อาทร จันทวิมล. “วัฒนธรรมกับความมั่นคงแหํงชาติ ”. (เอกสารประกอบการ
บรรยาย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุํนที่ ๔๐. ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๑). หน๎า ๗.
๒
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. “รายงานการศึกษากิจการภาคเหนือ ของนักศึกษา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุํนที่ ๔๐”. ๒๕๔๐. หน๎า ๒๐.
๓
กระทรวงมหาดไทย. “หนังสือดํวนมาก ที่ มท.๐๓๐๓/ว.๒๑๗ เรื่องการจัดตั้ง กรอ.
จังหวัด”. ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐.
๔
Suthilak Ambhanwong. “Present Scene in Library Education in
Universities, Thailand”. (Paper Presented at the 1st Conference on Asian Cooperation.
Taipei : Taiwan, 19-22 August 1974).
๕
Vaikiotis, Michael R.J.. “Shades of Suvanaphum : Thailand in the New
Regional Order 1988-1996”. (Proceeding of the 6th International Conference on Thai
Studies Themes I Globalization: impact on and coping strategies in Thai society.
Chiangmai : Thailand, 14-17 October 1996).
๖
The European Communities. “Treaty on European Union”.
(Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities. 1992).
๗.๙ สัมภาษณ์
รูปแบบ
ผู๎ให๎สัมภาษณ์,/ตาแหนํง (ถ๎ามี).//สัมภาษณ์.//วัน เดือน ปี.
ตัวอย่าง
๒ ซม.

๑

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ, รักษาการผู๎บัญชาการทหารสูงสุด. สัมภาษณ์. ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๓๒.
๒
Vishidh Prachuabmon, Director, Institute of Population Studies,
Chulalongkorn University. Interview. 25 February 1996.

๖๐
๗.๑๐ บรรยายปาฐกถา
รูปแบบ
ผู๎บรรยายหรือปาฐกถา, ตาแหนํง (ถ๎ามี).//บรรยายเรื่อง “…………….”.//
ณ…………………………..….,/วัน เดือน ปี.
ตัวอย่าง
๒ ซม.

๑

วันมูหะหมัด นอมะทา, รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม. บรรยายเรื่อง “กระทรวง
คมนาคมกับความมั่นคงแหํงชาติ”. ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔.
๗.๑๑ กฎหมาย
รูปแบบ
“ชื่อกฎหมาย”,ราชกิจจานุเบกษา.//ปีที่ หรือเลํมที/่ (ฉบับที่),/วัน/เดือน/ปี,/หน๎า.
ตัวอย่าง
๒ ซม.

๑”

รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐”, ราชกิจจานุเบกษา. เลํมที่ ๔๑,
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐, หน๎า ๔๐ – ๙๐.
๗.๑๒ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ
ผู๎แตํง.//“ชื่อเรื่อง”.//(ประเภทของสือ่ ที่เข๎าถึง).//เข๎าถึงได๎จาก : แหลํงข๎อมูล/สารนิเทศ,/ปี.

ตัวอย่าง
๒ ซม.

๑

“ยาม๎า ยาบ๎า”. (ออนไลน์). เข๎าถึงได๎จาก : http : // www.au.ac.th/newabac/
special/e/index. Html, 2540.
๒
Shah Sandeep. “Medical Manual by Ferri from K2 now Available”.
(Online). Available : http : //www.altavista. digital. com / cgi-bin / news? msg @
comp% 2 csy% 2 cpogrammer% 26 medical, 1997.
๓
H Danials and J. Anghileri. “Secondary Mathematics and Special Education
Needs”. (CD-Rom). Available : ERIC (1992-March 1996), 1995.
หมายเหตุ ชื่อ เว็บ ไซต์ สามารถขี ดเส๎นใต๎ ห รือไมํ ก็ ได๎ แตํให๎ เ ลือกแบบใดแบบหนึ่ ง
เหมือนกัน ทั้งเชิงอรรถและบรรณานุกรม

๖๑

๘. การลงรายการเชิงอรรถอ้างอิงซ้า
เมื่ อ ต๎องการอ๎ างซ้าเอกสารหรือสิ่งพิม พ์ที่เ คยอ๎างมาแล๎ว หรือที่เ คยทาเชิงอรรถ
ไว๎แล๎วในบทเดียวกัน การทาเชิงอรรถในกรณีนี้จะทาเพียงยํอ ๆ เทํานั้น ซึ่งเรียกวํา เชิงอรรถแบบยํอ
การลงรายกายเชิงอรรถซ้าหรือเชิงอรรถแบบยํอนี้ มีรูปแบบการเขียนแตกตํางกัน ๓ กรณี ดังนี้
๘.๑ กรณีซ้าโดยไมํมีเชิงอรรถอื่นมาคั่น การทาเชิงอรรถกรณีนี้จะใช๎คาวํา “Ibid.”
ซึ่งแปลวํา “ในเรื่องเดียวกัน” (in the same place) มาจากภาษาลาตินวํา Ibidem. ภาษาไทยใช๎
“เรื่องเดียวกัน” โดยมีหลักการใช๎คานี้คือ ภายในบทหนึ่งถ๎ากลําวถึง หนังสือ หรือข๎อความที่ อ๎างอิง
มากกวําครั้งหนึ่ง ก็ไมํจาเป็นต๎องอ๎างข๎อความในเชิงอรรถซ้าทั้งหมด แตํใช๎คาวํา เรื่องเดียวกัน หรือ Ibid.
(เมื่อเป็นเอกสารภาษาตํางประเทศ) แทนพึงระวังวํา เรื่องเดียวกัน หรือ Ibid. ใช๎ในกรณีที่อ๎างซ้าถึง
งานชิ้นเดียวกันกับที่ เคยอ๎างมากํอ นหน๎าโดยตํ อเนื่องกั นมา ไมํมี การอ๎างข๎อความรายอื่น ๆ คั่นอยูํ
ถ๎าเป็นการอ๎างตํางหน๎ากันก็ระบุเพียงเลขหน๎า หรือถ๎าตํางเลํมกันก็ระบุเลํมที่ด๎วย
ตัวอย่าง
๒ ซม.

๑

Fred U.Carver. The New School Excertive : a Theory of Administration.
2 ed. (New York : Harper & Row, 1984). p.10
๒
Ibid.
๓
Ibid., p.63 -65.
๔
ขจร สุขพานิ ช . ฐานันดรไพรํ . (กรุ ง เทพมหานคร : ภาควิช าประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๑๙). หน๎า ๒
๕
เรื่องเดียวกัน. หน๎า ๔.
nd

๘.๒ กรณีอ๎างซ้าโดยมีเชิงอรรถอื่นมาคั่น ใช๎คาวํา “op.cit.” มาจากภาษาลาติน
วํา opere citato แปลวํา ในสิ่งที่ได๎อ๎างอิงมาแล๎ว (in the work cited) ภาษาไทยใช๎วํา “เรื่องเดิม”
มีหลักการใช๎ดังนี้ คือ เมื่ออ๎างซ้าถึงสิง่ ที่ได๎อ๎างอิงมาแล๎วแตํตํางหน๎ากันและมีการอ๎างรายอื่นคั่นอยูํแล๎ว
๘
บุญชํวย ศรีสวัสดิ์. ชาวเขาในประเทศไทย. (ธนบุรี : อมรการพิมพ์, ๒๕๐๐).
หน๎า ๓๘๒.
๙
คณะสารวจสหประชาชาติ. รายงานการสารวจความต๎องการทางเศรษฐกิจและสังคม
ในอาณาบริเ วณที่ป ลูกฝิ่นของประเทศไทย (พระนคร : โรงพิมพ์ส านักท าเนียบนายกรัฐมนตรี ,
๒๕๑๑). หน๎า ๕.
๑๐
บุญชํวย ศรีสวัสดิ์. เรื่องเดิม. หน๎า ๓๗๙ - ๓๘๐.
๘.๓ กรณี อ๎ า งซ้ าในเลํ ม เดี ย วกั น หน๎ า เดี ย วกั น แตํ มี ก ารอ๎ า งรายการอื่ น คั่ น อยูํ
ใช๎คาวํา “loc.cit.” มาจากภาษาลาติน Loco citato ซึ่งแปลวํา “ในที่เดียวกันกับที่เคยยกมากลําว
อ๎างแล๎วนั้น” (in the place cited) ภาษาไทยใช๎วํา “เรื่องเดียวกัน หน๎าเดียวกัน ” สาหรับหนังสือ
ตํางประเทศให๎ใช๎นามสกุลของผู๎แตํงอยูํหน๎าคาวํา loc.cit. เชํน

๖๒
๑๑

Amitai Etzioni. Modern Organization. (New Jersey : Prentice-Hall, 1956).

p. 4 -13.

๑๒

Brain Chapman. The Professional of Government.. (London : Ruskin House,
George Allen & Unwin, 1959). p.49.
๑๓
Etzioni. loc.cit.
ส าหรั บ หนั ง สื อ ภาษาไทยให๎ ใ ช๎ ชื่ อ และนามสกุ ล น าหน๎ า “เรื่ อ งเดี ย วกั น ,
หน๎าเดียวกัน.” เชํน
๑๘
สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหาร. (พระนคร : โรงพิมพ์สํวนท๎องถิ่น, ๒๕๑๑). หน๎า ๕๑.
๑๙
อุทัย หิรัญโต. ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ . (พระนคร : มงคล
การพิมพ์, ๒๕๑๗). หน๎า ๕.
๒๐
สมพงษ์ เกษมสิน. เรื่องเดียวกัน, หน๎าเดียวกัน.

สรุป Ibid.

ภาษาไทยใช๎คาวํา เรื่องเดียวกัน.
op.cit. ภาษาไทยใช๎คาวํา เรื่องเดิม.
loc.cit. ภาษาไทยใช๎คาวํา เรื่องเดียวกัน, หน๎าเดียวกัน.

บรรณานุกรม
คาวํา “บรรณานุกรม” ตรงกับภาษาอังกฤษวํา Bibliography ในภาษาไทยใช๎หลาย
อยํางตํางกัน เชํน เอกสารอ๎างอิง เอกสารและตาราประกอบการเขียนหรือหนังสืออุเทศ อยํางไรก็ดี
บรรณานุกรม คือ รายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์หรือเอกสารอ๎างอิงที่นามาใช๎ในการวิจัย ดังนั้น บรรณานุกรม
จึงเป็นที่รวบรวมหลักฐานของเอกสารทั้งที่ได๎รับการอ๎างอิง และที่ผู๎เขียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าในการวิจัย
นั้น ๆ บรรณานุกรมเป็นประโยชน์คือเป็นการยืนยันวําข๎อมูลที่ผู๎วิจัยกลําวถึงได๎มาจากการค๎นคว๎า
อยํางจริงจังจากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ และเป็นประโยชน์ตํอผู๎อํานในกรณีที่สนใจจะค๎นคว๎าเรื่องนั้ น ๆ
เพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การจัดทาบรรณานุกรม
๑. การพิม พ์รายการบรรณานุกรม บรรทัดแรกของรายการให๎พิมพ์ชิดขอบซ๎ายของ
กรอบพิ ม พ์ หากรายการใดมี ความยาวเกิ น ๑ บรรทั ด บรรทั ดตํอไปให๎ เ ว๎นระยะยํอหน๎า ๒ ซม.
แล๎วจึงเริ่มพิมพ์ข๎อความตํอไป
การพิมพ์ชื่อเรื่องให๎ใช๎ตามที่ ปรากฎในหน๎าปกใน ชื่อเรื่องภาษาตํางประเทศจะใช๎
อักษรตัวใหญํขึ้นต๎นทุกคา หรือจะใช๎อักษรตัวใหญํขึ้นต๎นเฉพาะคาแรกก็ได๎ แตํเมื่อใช๎แบบใดแบบหนึ่งแล๎ว
จะต๎องเป็นแบบเดียวกั นตลอด ชื่ อเรื่องให้ ขี ดเส้นใต้ หรือใช้ อักษรตัวเข้ ม หรือตัวเอน แบบใด
แบบหนึ่งก็ได้

๖๓
จรินทร์ เทศวานิช. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลีการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขํงขัน
๒ ซม. ระหวํางประเทศ”. เอกสารวิจัยสํวนบุคคล, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร,
๒๕๔๓.
๒. การเขียนบรรณานุกรมคล๎ายคลึงกับการเขียนเชิงอรรถ จะแตกตํางกันเฉพาะการลง
รายการชื่อผู๎แตํงส าหรับ ภาษาตํางประเทศ กลําวคือในการเขียนบรรณานุก รม หนัง สือผู๎แตํง เป็น
ชาวตํางประเทศให๎ใช๎นามสกุ ล ขึ้นกํ อน แล๎วตามด๎วยชื่อตัว ยกเว๎นชื่อภาษาจีน ซึ่ง ชื่อตัวนาหน๎า
ชื่อสกุลแบบคนไทย จะเขียนแบบชื่อไทย เชํน Chin Kin Wah สํวนผู๎แตํงที่เป็นคนไทยใช๎เหมือนกับ
เชิงอรรถ
๓. คาน าหน๎ าที่ เ ป็นฐานัน ดรศั ก ดิ์ บรรดาศั ก ดิ์ สมณศัก ดิ์ และยศ ให๎ใสํ ไว๎ตํ อจาก
ชื่อผู๎แตํง เชํน
ฐานันดรศักดิ์ นราธิปพงศ์ประพันธ์, กรมหมื่น, จุลจักรพงษ์, พระองค์เจ๎า.
บรรดาศักดิ์
อนุมานราชธน, พระยา.
สมณศักดิ์
พระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน์), สมเด็จ.
ยศ
เนตร เขมะโยธิน, พลเอก. (หรือ พล.อ.)
เชิดชาย เหลําหล๎า, พลตรี. (หรือ พล.ต.) ฯลฯ
๔. คานาหน๎านามนอกจากที่กลําวไว๎ในข๎อ ๓ เชํน นาย นางสาว นาง ดร. อาจารย์
นายแพทย์ ให้ตัดออกทั้งหมด เว้นนามแฝง
๕. หนังสือของหนํวยราชการ องค์การ สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ให๎เขียนนามหนํวยกํอน
แล๎วตามด๎วยประเภทและชนิดของหนํวย เชํน กรม, กระทรวง, สานัก, สานักงาน, มหาวิทยาลัย,
สถาบัน ศูนย์วิจัย
ตัวอย่าง
หนํวยราชการ มหาดไทย, กระทรวง.
สมาคม
ภาษา และหนังสือ, สมาคม.
๖. การเรียงลาดับบรรณานุกรม
๖.๑ แยกภาษาไทยกั บ ภาษาตํางประเทศ โดยภาษาไทยมากํ อน ในแตํล ะภาษา
เรียงลาดับตามพยัญชนะกํอน หลัง
๖.๒ ถ๎ า เอกสารอ๎ า งอิ ง มี ชั้ น ความลั บ ให๎ แ ยกเป็ น ๒ ตอน ตอนหนึ่ ง ส าหรั บ
เอกสารอ๎างอิงที่มีชั้นความลับ และอีกตอนหนึ่งสาหรับเอกสารอ๎างอิงที่ไมํมีชั้นความลับ
๖.๓ ในบรรณานุ ก รมแตํ ล ะภาษา หากมี เ อกสารอ๎ า งอิ ง เป็ น จ านวนมากและ
ตํางประเภทกัน อาจจะจัดกลุํมหรือแยกประเภทเอกสารนั้นให๎ชัดเจน โดยเรียงลาดับประเภทของ
เอกสารดังนี้
๖.๓.๑ หนังสือ (Books)
๖.๓.๒ วารสาร หนังสือพิมพ์ (Journals, Newspapers)

๖๔
Research Report)

๖.๓.๓ เอกสารวิจัย วิท ยานิพนธ์ หรือรายงานวิจัย (Thesis, Dissertation,

๖.๓.๔ สัมภาษณ์ (Interview)
๖.๓.๕ บรรยาย หรือปาฐกถา (Lecture, Speech)
๖.๓.๖ กฎหมาย (Regulations)
๖.๓.๗ เอกสารที่ไมํตีพิมพ์ (Non-Published Document)
๖.๓.๘ ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Base)
๖.๔ บรรณานุกรมแตํละประเภทตามข๎อ ๖.๓ ให๎จัดเรียงตามลาดับพยัญชนะ (ตาม
หลักการเรียงตามพจนานุกรม) ได๎แกํ จัดเรียน ก – ฮ หรือ A - Z

๖๕

รูปแบบการจัดทาบรรณานุกรม
ภาษาไทย (๒๐)
หนังสือ (๑๘)
รูปแบบ

ชื่อผู๎แตํง.//ชื่อหนังสือ.//สถานที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์,/ปีที่พมิ พ์.

ตัวอย่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,คณะรัฐศาสตร์. การเมืองและสังคม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒ ซม.
๒๕๒๐.
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. เศรษฐกิจหมูํบ๎านในอดีต. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๒๘.
ชัย เรืองศิลป์. ประวัติสังคมไทยโบราณกํอนศตวรรษ ๒๕. กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, ๒๕๒๓.
พิชญ์ สมพอง. สังคมชาวบ๎านนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๒๑.
รัชนีกร เศรษฐโฐ. สังคมวิทยาชนบท. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๘.
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช๎เบื้องต๎น. พิมพ์ครั้งที่ ๒,
๒ ซม.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙.

วารสารและหนังสือพิมพ์ (๑๘)
รูปแบบ

ชื่อผู๎แตํง.// “ชื่อบทความ”,/ชื่อวารสาร.//ปีที่ หรือเลํมที/่ (ฉบับที)่ ,/วัน/เดือน/ปี./หน๎า.

ตัวอย่าง
วุฒิพงษ์ เพียบจริยาวัฒน์. “การบริหารกาลังคนภาครัฐ : แนวทางในอนาคต”, พัฒนบริหาร ศาสตร์.
๒ ซม.
(๒๘), เมษายน ๒๕๓๑. หน๎า ๑๙๘ - ๒๓๐.
ศักดิ์ชัย บารุงพงศ์. “ฐานทัพกับจิตใต๎สานึก”, มติชน. ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๒. หน๎า ๘.

๖๖

วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย เอกสารวิจัย (๑๘)
รูปแบบ

ผู๎เขียน.// “ชื่อเรื่อง”. //ระดับวิทยานิพนธ์,/สาขา/, มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน,/ ปี.

ตัวอย่าง
ประชา คุณะเกษม. “บทบาทของอาเซียนในการแก๎ไขปัญหากัมพูชา”. เอกสารวิจัยสํวนบุคคล,
๒ ซม.
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๒๗.
วิชชุกร นาคธน. “การปรับบทบาทของทหารไทยหลัง พ.ศ.๒๕๑๖ - ปัจจุบัน ศึกษากรณีมิติของ
การพัฒนาเพื่อความมั่นคง”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
ปกครอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๐.

สัมภาษณ์ (๑๘)
รูปแบบ

ผู๎ให๎สัมภาษณ์,/ตาแหนํง.//สัมภาษณ์.//วัน เดือน ปี.

ตัวอย่าง
ชวลิต ยงใจยุทธ, พลเอก, รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม. สัมภาษณ์. ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔.

บรรยาย ปาฐกถา (๑๘)
รูปแบบ

ผู๎บรรยาย,/ตาแหนํง.//บรรยายเรื่อง “……….”.//ณ ………., /วัน เดือน ปี.

ตัวอย่าง
วันมูหะหมัด นอมะทา, รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม. บรรยายเรื่อง “กระทรวงคมนาคมกับ
๒ ซม. ความมั่นคงแหํงชาติ”. ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔.

๖๗

กฎหมาย (๑๘)
รูปแบบ

“ชื่อกฎหมาย”, ราชกิจจานุเบกษา.//ปีที่ หรือเลํมที/่ (ฉบับที่),/วัน/ เดือน/ปี,/หน๎า.

ตัวอย่าง
“รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐”, ราชกิจจานุเบกษา. เลํมที่ ๔๑, ๑๕ พฤศจิกายน
๒ ซม. ๒๕๔๐, หน๎า ๔๐–๙๐.

เอกสารไม่ตีพิมพ์ (๑๘)
(รวมถึงหนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ เช่น รายงานการประชุม สัมมนา สนธิสัญญา
ระเบียบ คาสั่ง ฯลฯ)
รูปแบบ

ชื่อผู๎แตํงหรือชื่อหนํวยงาน.// “ชื่อเรื่อง”.(ถ๎ามี)//ประเภทของเอกสาร./ปี.

ตัวอย่าง
นายกรัฐมนตรี, สานัก. “คาสั่งที่ ๖๖/๒๕๒๓ เรื่อง นโยบายการตํอสู๎เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ” .
๒ ซม.
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๓.
ประวิทย์ สุขวิบูลย์. “สานักขําวกรองแหํงชาติกับการพัฒนานโยบายความมั่นคงแหํงชาติ”.
เอกสารประกอบการบรรยาย ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๕.
ป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัย. “รายงานการประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑
๒๕๓๕”. ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕.
ป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัย. “รายงานการศึกษากิจการภาคเหนือของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุํนที่ ๓๔”. ๒๕๓๕.
มหาดไทย, กระทรวง. “หนังสือดํวนมาก ที่ มท ๐๓๐๓/ว.๒๑๗ เรื่อง การจัดตัง้ คณะกรรมการรํวม
ภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก๎ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)”. ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐.
สมภพ อมาตยกุล. “จรรยาบรรณทางการประกอบธุรกิจ” .คาบรรยาย ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.
๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๕.
หอการค๎าไทย, สภา. “หอการค๎ากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค”. เอกสารประกอบการ
สัม มนาหอการค๎าทั่ วประเทศ ครั้ง ที่ ๖ ณ โรงแรม เจ บี อาเภอหาดใหญํ จั งหวั ด
สงขลา ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๓๑.

๖๘

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (๑๘)
รูปแบบ

ผู๎แตํง.//”ชื่อเรื่อง”.//(ประเภทของสือ่ ที่เข๎าถึง).//เข๎าถึงได๎จาก : แหลํงข๎อมูล/สารนิเทศ, ปี.

ตัวอย่าง
ข้อมูลที่มีเนื้อหาเต็มบนอินเตอร์เน็ต
“ยาม๎า ยาบ๎า”. (ออนไลน์). เข๎าถึงได๎จาก : http : //www.au.ac.th/newabac/ special/ index.html,
๒ ซม.
2540.
ซม.
Cowhey, Peter F. and Mckcown, M Margaret. “The Promise of a New World Information
Order”. (Online). Available : gopher ://11 198.80.3… lobal/promise. Txt,
1996.
Noam, Eli M. “Telecommunication Policy ISSUES for the Next Century”. (Online).
Available : gopher:// 198.80.36… / global / telcom. Txt, 1994.
ข้อมูล/สารนิเทศอื่น ๆ บนอินเตอร์เน็ต
“New Standards for TVs that World be Compatible for PCs”. (Online). Available :
๒ ซม.
http : // www.cnn.com / TECH / 9704 / 07 / tv.standards. reut /
index. Html, 1997.
Shah, Sandeep. “Medical Manual by Ferri from K2 now Available”. (Online). Available :
http : //www. altavista. digital. com / cgi-bin / news? Msg @ comp% 2
csy%2 enewton% 2 cpogrammer% 26 medical, 1997.
หมายเหตุ ชื่อเว็บไซต์ สามารถขีดเส้นใต้หรือไม่ก็ได้ แต่ให้เลือกแบบใดแบบหนึ่ง
เหมือนกันทั้งเชิงอรรถและบรรณานุกรม

ภาษาต่างประเทศ (๒๐)
Books (๑๘)
Bundy, William P. Ed. The World Economic Crisis. New York : W.W.Norton, 1975.
Chin Kin Wah. Ed. Defence Spending in Southeast Asia. Singapore : Institute of
Southeast Asian Studies. 1987.
Defence of New Zealand : Review of Defence Policy 1987. Wellington : V.R.Ward,
1987.

๖๙
Leifer, Michel. Ed. The Balance of Power in East Asia. Hong Kong : Macmillan, 1986.
Seferovic, Mensur. Ed. Tito - Supreme Commander. Belgrade : Narodna Armija,
1981.
Thailand, Ministry of Foreign Affairs. Documents of the Kampuchean Problem 1979 –
1985. Bangkok : Thai Watana Panich, 1985.

Journals and Newspapers (๑๘)
Bonavia, David. “In Economy, Learn From Sichuan”, Far Eastern Economic Review.
November 1980. p.30-31.
Staar, Richard F. “Checklist of Communist Parties in 1988”, Problems of Communism.
January - February 1989. p.33 - 56.
Supree, Louis. “What Future for Afghanistan”, The Nation. February 15, 1989. p.9.
Sukphisit, Suthon. “Symbol of Strength”, Bangkok Post. September 15, 1999. p.6.

Research, Report and Thesis (๑๘)
Buppha Devahuti. “Use of Computer in Serials Control in Thai Libraries”. Master’s
Thesis, Department of Library Science, Graduate School, Chulalongkorn
University, 1975.

Non-Published Document (๑๘)
Suthilak Ambhanwong. “Present Scene in Library Education in Universities,
Thailand”. Paper presented at the 1st Conference on Asian Cooperation,
Taipei : Taiwan, 19-22 August 1974.

๗๐

การเรียงลาดับบรรณานุกรม
การเรียงลาดับคาในบรรณานุกรมนั้น ให๎เรียงตามพจนานุกรมโดยเรียงลาดับรูปอักษร
ทั้งสระและพยัญชนะ ไมํได๎เรียงตามเสียงอักษร

๑. เรียงตามรูปพยัญชนะ
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* หมายถึงพยัญชนะที่ไมํนามาใช๎ในการจัดลาดับหน๎า
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๒. เรียงตามรูปสระ
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๓. การเรียงคาตามรูปวรรณยุกต์
คาที่ไมํมีรูปวรรณยุกต์จะมากํอนคาที่มรี ูปวรรณยุกต์ เชํน เสือ มากํอน เสื้อ และ ป้า
มากํอน ป๋า คือเรียงตามลาดับ เอก โท ตรี จัตวา
การเรียงลาดับคาที่มีรูปวรรณยุกต์
ลาง ลําง ล๎าง
เสือ เสื่อ เสื้อ
วาย วําย ว๎าย
ราย รําย ร๎าย
นา นํา น๎า
ทอง ทํอง ท๎อง

๔. พยัญชนะภาษาอังกฤษ
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๗๑

ตัวอย่างการจัดเรียงบรรณานุกรม
ตัวอย่างที่ ๑ กรณีเอกสารไม่มีชั้นความลับ จัดเรียงดังนี้

บรรณานุกรม
ภาษาไทย (๒๐)
หนังสือ (๑๘)

เว้น ๑.๕ บรรทัด / ๑๒ pts.
เว้น ๑.๕ บรรทัด / ๑๒ pts.

.............................................................................................................................................................
๒ ซม. ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................

วารสาร หนังสือพิมพ์ (๑๘)

เว้น ๑.๕ บรรทัด / ๑๒ pts.
เว้น ๑.๕ บรรทัด / ๑๒ pts.

.............................................................................................................................................................
๒ ซม.
....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
๒ ซม.
...................................................................................................................

เอกสารวิจัย (๑๘)

เว้น ๑.๕ บรรทัด / ๑๒ pts.
เว้น ๑.๕ บรรทัด / ๑๒ pts.

.............................................................................................................................................................
๒ ซม. ...................................................................................................................

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (๑๘)

เว้น ๑.๕ บรรทัด / ๑๒ pts.
เว้น ๑.๕ บรรทัด / ๑๒ pts.

............................................................................................................................................................
๒ ซม. ..................................................................................................................

ภาษาต่างประเทศ (๒๐)
Books (๑๘)

เว้น ๑.๕ บรรทัด / ๑๒ pts.
เว้น ๑.๕ บรรทัด / ๑๒ pts.

เว้น ๑.๕ บรรทัด / ๑๒ pts.

............................................................................................................................................................
๒ ซม. .............................................................................................................
............................................................................................................................................................
๒ ซม. .............................................................................................................

๗๒

Journals (๑๘)
เว้น ๑.๕ บรรทัด / ๑๒ pts.

............................................................................................................................................................
๒ ซม. .............................................................................................................

Research Report (๑๘)

เว้น ๑.๕ บรรทัด / ๑๒ pts.
เว้น ๑.๕ บรรทัด / ๑๒ pts.

............................................................................................................................................................
๒ ซม.
............................................................................................................

Electronic Data Base (๑๘)

เว้น ๑.๕ บรรทัด / ๑๒ pts.
เว้น ๑.๕ บรรทัด / ๑๒ pts.

............................................................................................................................................................
๒ ซม. .............................................................................................................
หมายเหตุ

๑. ถ้าเอกสารมีจานวนน้อยให้แยกเฉพาะภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศไม่จาเป็นต้อง
แยกประเภท
๒. ถ้ามีภาษาเดียวไม่ต้องระบุหัวข้อภาษา
๓. ตัวเลขในวงเล็บ คือขนาดตัวพิมพ์หัวข้อ

๗๓

ตัวอย่างที่ ๒ กรณีเอกสารที่มีชั้นความลับอยู่ในรายการบรรณานุกรม
ให๎จัดเรียงบรรณานุกรมที่มีชั้นความลับมากํอน แล๎วตามด๎วยบรรณานุกรมที่ ไมํมีชั้น
ความลับ โดยแยกตามประเภทของบรรณานุกรม (หนังสือ วารสารและหนังสือพิมพ์ เอกสารวิจัย
ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)

เอกสารที่มีชั้นความลับ (๑๘)
............................................................................................................................................................
๒ ซม.
.............................................................................................................
............................................................................................................................................................
๒ ซม. .............................................................................................................

เอกสารที่ไม่มีชั้นความลับ (๑๘)
............................................................................................................................................................
๒ ซม.
.............................................................................................................
............................................................................................................................................................
. ๒ ซม. ..............................................................................................................

๗๔

การจัดทาส่วนประกอบต่าง ๆ ของเอกสารวิจัย
นักศึกษาที่ สํงเนื้อหาเอกสารวิจัยครบทุ กบท และผํานการตรวจจากอาจารย์ที่ ปรึกษา
เอกสารวิจัยแล๎ว ขอให๎แก๎ไขเนื้อหาตามที่ได๎รับการแนะนา และให๎จัดทาสํวนประกอบของเอกสารวิจัย
ตามที่กาหนดให๎ครบถ๎วนสํงเป็น “รํางเอกสารวิจัยฉบับสมบูรณ์ ” จานวน ๑ ชุด ที่กองเอกสารวิจัย
และห๎องสมุดฯ ชั้น ๕ โดยดูรูปแบบการจัดทาของสํวนประกอบตําง ๆ ได๎ในคูํมือการเขียนเอกสารวิจัย
และบทความวิชาการเลํมนี้ (เอกสาร วปอ. หมายเลข ๐๐๖) ตามเลขหน๎าที่ระบุไว๎ ดังนี้

ส่วนประกอบของเอกสารวิจัย

หน้า

ปกใน
หนังสือรับรอง
บทคัดย่อ (ไม่เกิน ๑ หน้า)
Abstract
คานา
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
สารบัญ
สารบัญตาราง (ถ้ามี)
สารบัญแผนภาพ (ถ้ามี)
คาอธิบายคาย่อ หรือสัญลักษณ์ (ถ้ามี)
เนื้อเรือ่ ง บทที่ ๑ – บทสุดท้าย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (ถ้ามี)
ประวัติย่อผู้วิจัย

๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔ – ๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙ – ๙๔
๙๕ – ๙๗
๙๘
๑๐๐

สรุปย่อ

๑๐๑ – ๑๐๒

หมายเหตุ
ไม่ต้องใส่เลขหน้า

ใส่เลขหน้าเป็นพยัญชนะไทย
เริ่มที่ ก
ไม่ใช้พยัญชนะ ฃ ฅ ฆ

ใส่เลขหน้าเป็นตัวเลข
ยกเว้น หน้าแรกของบรรณานุกรม
และ ภาคผนวก
ไม่ต้องใส่เลขหน้า
- ใส่ตัวเลขในเนื้อหา และ
เลขลาดับหน้าเป็นตัวเลขอารบิค
- ความยาวไม่เกิน ๕ หน้า

หมายเหตุ ๑. สรุปยํอ ไมํต๎องใสํในสารบัญ ให๎แยกออกจากตัวเลํมเอกสารวิจัย
นับเลขหน๎าตํางหาก แนบสํงพร๎อมกับเอกสารวิจัย
๒. สรุปยํอ คือ เอกสารชุดเดียวกันกับที่ใช๎ในการแถลงเอกสารวิจัย (โดยแก๎ไขเพิ่มเติม
ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัยและผูท๎ รงคุณวุฒิแนะนาในการแถลงผลงานวิจัย
๓. Abstract คือ บทคัดยํอภาษาไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ

๗๕

คาแนะนาสาหรับนักศึกษา วปอ. ในการส่งเอกสารวิจัยเพื่อขออนุมัติ
๑. พิมพ์ หรือ ถํายสาเนาเอกสารวิจัยทุกหน๎า จานวน ๓ ชุด (แบบหน๎าเดียว) เอกสาร
ต๎องมีครบทุกหน๎าหากถํายสาเนาต๎องสะอาดมีความชัดเจน ไมํเอียง
๒. นักศึกษาลงนามในคานา /กิตติกรรมประกาศ (ถ๎ามี) ทุกฉบับ และลงนามในหนังสือ
นาสํงเอกสารวิจัย ตามแบบในคูํมือการเขียนเอกสารวิจัยสํวนบุคคลฯ หน๎า ๑๐๐
๓. นักศึกษาต๎องพิมพ์หนังสือรับรองมาด๎วย ๓ ชุด เพื่อให๎ ผอ.วปอ.สปท. ลงนาม
๔. จัดท าสรุปยํอ จานวน ๑ ชุด สํง แยกตํางหากจากตัวเลํมเอกสารวิจัย ดูรูป แบบ
การพิ มพ์ ได๎ในเอกสาร วปอ.หมายเลข ๐๐๖ คูํมื อการเขียนเอกสารวิจัยสํวนบุคคล และบทความ
วิชาการ หน๎า ๙๘ – ๙๙
๕. ไมํต๎องเย็บเลํม ทั้งนี้ วปอ.สปท. จะทาปกนอกและเย็บเลํมให๎เอง เมื่อ ผอ.วปอ. สปท.
อนุมัติแล๎ว นักศึกษาสามารถขอรับเอกสารวิจัยคืน ๑ เลํม ภายในเดือนมีนาคม ของปีถัดไป
๖. บันทึกข๎อมูลเอกสารวิจัยทั้งเลํม รวมทั้งสรุปยํอ ลงในแผํนบันทึกข๎อมูล (CD – ROM)
จานวน ๑ แผํน สํงพร๎อมเอกสารวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยในการบันทึกลงแผํนบันทึกข๎อมูลให๎ บันทึก
ข๎อมูลด๎วยโปรแกรม Microsoft word 2007 ขึ้นไป แยกเป็น ๒ สํวน ดังนี้
๖.๑ ส่วนที่ ๑ เป็น Folder เอกสารวิจัย (ให๎บันทึกแยกเป็น File ยํอย ๆ ได๎แกํ ปกใน
หนังสือรับรอง บทคัดยํอ Abstract คานา กิตติกรรมประกาศ (ถ๎ามี) สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญแผนภาพ
บทที่ ๑ บทที่ ๒ บทที่ ๓ บทที่ ๔ บทที่ ๕ บรรณานุกรม ภาคผนวก (ถ๎ามี) ประวัติยํอผู๎วิจัย)
๖.๒ ส่วนที่ ๒ เป็น File สรุปยํอ
การเขียน แสดงรายละเอียดบนแผ่นบันทึกข้อมูล
ให้เขียนด้วยปากกาสาหรับเขียนบนแผ่นบันทึกข้อมูล
ไม่ให้ใช้กระดาษ หรือ สติ๊กเกอร์ทั่วไปปิดบนแผ่นบันทึกข้อมูล โดยแสดงรายละเอียด ดังนี้
ยศ -ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................................................
หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ ..................... ลักษณะวิชา .............................................................................
เรื่อง ...............................................................................................(ระบุ หรือ ไม่ระบุก็ได้)................
๗. สรุปรายการที่นักศึกษาต๎องนาสํงมี ๔ รายการ ดังนี้
๗.๑ หนังสือนาสํง
๗.๒ เอกสารวิจัยสํวนบุคคล ๓ ชุด
๗.๓ สรุปยํอ ๑ ชุด
๗.๔ CD – ROM ที่บันทึกข๎อมูลตามข๎อ ๖ จานวน ๑ แผํน

๗๖
๘. เอกสารวิจัยสํวนบุคคลของนักศึกษา วปอ. เป็นลิขสิทธิ์ของ วปอ.สปท. นักศึกษา
ที่ต๎องการจัดทาเพิ่มเติมเพื่อเผยแพรํผลงาน ให๎ทาหนังสือขออนุญาต ผอ.วปอ.สปท. โดยระบุรายชื่อ
หนํวยงานหรือบุคคลที่จะมอบและจานวนที่จะจัดทา ซึ่งนักศึกษาต๎องรับผิดชอบในการจัดทาเลํม
และเย็บเลํมเอง

