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หนา้ 0 

ค าน า 

 

คู่มือการเขียนเล่มวิชาสัมมนาฉบบัน้ี จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นรูปแบบการเขียน

เล่มสัมมนาของหลกัสูตรปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั การจดัท า

รูปแบบในคร้ังน้ี ได้จัดแบ่งการเขียนเป็น 4 บท คือ บทท่ี 1 บทน า บทท่ี 2 เน้ือหาค้นควา้เพิ่มเติมท่ี

เก่ียวข้อง บทท่ี 3 เน้ือหาหลัก (เป็นเน้ือหาหลกัท่ีใช้ในการสัมมนา) และบทท่ี 4 สรุปผลการสัมมนา 

ส าหรับรูปแบบการจดัหน้า  การเวน้วรรค  ลักษณะและขนาดของตวัอกัษร  การพิมพ์ตารางและรูป 

รวมทั้งการเขียนอา้งอิงเอกสาร และรูปแบบเอกสารอา้งอิง ก็ไดก้  าหนดอยูใ่นคู่มือฉบบัน้ี ซ่ึงอาจารยแ์ละ

นกัศึกษาสามารถดาวน์โหลดรูปแบบการจดัหนา้ในแต่ละส่วน จากเวบ็ไซตค์ณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ทั้งน้ีทั้งนั้น การปรับเปล่ียนรูปแบบการเขียนใดๆ ท่ีแตกต่างไปจากคู่มือฉบบัน้ี ให้ข้ึนอยูก่บัดุลย

พินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษาสัมมนาของนกัศึกษาเป็นหลกั 

 

 

คณะกรรมการจดัท าคู่มือการเขียนเล่มวชิาสัมมนาส าหรับหลกัสูตรปริญญาตรี 

                                                                                        7 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หนา้ 1 

สารบัญ 

 หนา้ 
1. ส่วนประกอบของเล่มสัมมนาฉบับสมบูรณ์ 2 
2. ตัวอย่าง  

2.1   ตัวอย่างส่วนน า  
ตวัอยา่งปกนอก / ปกใน 3 
ตวัอยา่งบทคดัยอ่ 4 
ตวัอยา่งกิตติกรรมประกาศ 5 
ตวัอยา่งหนา้สารบญั 6 
ตวัอยา่งสารบญัตาราง 7 
ตวัอยา่งสารบญัรูป 8 
ตวัอยา่งรายการสัญลกัษณ์ 9 
ตวัอยา่งประมวลศพัทแ์ละค ายอ่ 10 

2.2   ตัวอย่างส่วนเน้ือความ  
ตวัอยา่งการพิมพเ์น้ือความ 11 
ตวัอยา่งการพิมพต์าราง 13 
ตวัอยา่งการพิมพรู์ป 14 

2.3   ตัวอย่างเอกสารอ้างองิ 15 
3. รายละเอยีดเพิม่เติม  

การพิมพแ์ละการจดัหนา้กระดาษ 16 
การจดัท าส่วนน า 17 
การเขียนส่วนเน้ือความ 20 
การพิมพต์าราง 21 
การพิมพรู์ป 22 
การเขียนอา้งอิงท่ีแทรกปนในเน้ือหา 23 
การเขียนเอกสารอา้งอิง 27 



 
 

หนา้ 2 

ส่วนประกอบของเล่มสัมมนาฉบับสมบูรณ์ 

 
เล่มสัมมนาฉบบัสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนส าคญั ดงัน้ี 

 
1.  ส่วนน า     
 ส่วนน า จะเป็นส่วนตน้ของเล่มสัมมนา โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ดงัน้ี 
1.1  ปกนอก  
1.2  ปกใน  
1.3  บทคดัยอ่  
1.4  กิตติกรรมประกาศ  
1.5  สารบญั  
1.6  สารบญัตาราง  
1.7  สารบญัรูป  
1.8  รายการสัญลกัษณ์ (ถา้มี) 
1.9  ประมวลศพัทแ์ละค ายอ่ (ถา้มี) 

 
2. เน้ือความ  

เน้ือความควรประกอบดว้ย 4 บท ดงัน้ี 

2.1  บทท่ี 1 บทน า 

2.2  บทท่ี 2 เน้ือหาคน้ควา้เพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3  บทท่ี 3 เน้ือหาหลกั 

2.4  บทท่ี 4 สรุปผลการสัมมนา 
 
3.  เอกสารอ้างองิ 

เม่ือส้ินสุดเน้ือความ บรรดาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ท่ีถูกอา้งอิงในเล่มนั้น ให้น ามารวบรวมและ

จดัเรียงตามล าดบัอกัษรของช่ือผูแ้ต่ง ไวใ้นส่วนท่ีเรียกวา่ “เอกสารอา้งอิง”  



 
 

หนา้ 3 

ตวัอกัษรขนาด 22 ตวัหนา จดักลาง

หน้ากระดาษ 

ตวัอกัษรขนาด 20 ตวัหนา จดักลาง

หน้ากระดาษ 

ตวัอกัษรขนาด 20 ตวัหนา จดักลาง

หน้ากระดาษ 

ตวัอกัษรขนาด 20 ตวัหนา จดักลาง

หน้ากระดาษ 

 

เวน้ 1 บรรทดั (ขนาด 18) 

สัมมนา 
เวน้ 1 บรรทดั (ขนาด 18) 

การเปรียบเทียบการตรวจสอบจุลนิทรีย์ Listeria monocytogenes ในผลติภณัฑ์
อาหารพร้อมบริโภค โดยใช้วธีิ real-time PCR 

Comparison of Listeria Monocytogenes Detection in Ready-to-Eat Products 
Using a Real-Time PCR  

 
เวน้ 4 บรรทดั (ขนาด 18)  
 
 

ณฐัฐินี  จรกา        รหัสนักศึกษา 53080098 

 
 
เวน้ 5  บรรทดั (ขนาด 18)  
 
 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรม  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

พ.ศ. 2559  

ตวัอย่างปกนอก / ปกใน 
2.54 cm 

3 cm 

2.54 cm 

2.54 cm 

2.54 cm 

3 cm 

2.54 cm 

2.54 cm 



 
 

หนา้ 4 

ใชอ้กัษรขนาด 18 ตวัหนา จดักลาง ใชอ้กัษรขนาด 16  ตวัธรรมดา  จดั Thai Distributed 

สุทธิดา แสงมาลย.์ 2555. ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพของผลไมแ้ละผกัทอดสุญญากาศ. สัมมนา. สาขาวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร. คณะอุตสาหกรรมเกษตร. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 

อาจารยท่ี์ปรึกษา: รศ.ดร.ประพนัธ์  ป่ินศิโรดม 

(เวน้ 1 บรรทดั)  

  บทคดัย่อ  

(เวน้ 1 บรรทดั)  
การทอดภายใตส้ภาวะสุญญากาศ จะท าให้น ้ าระเหยออกจากอาหารไดท่ี้อุณหภูมิต ่ากว่าการ

ทอดท่ีความดนับรรยากาศ ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีไดมี้การดูดซึมน ้ ามนัลดลง มีสีและกล่ินรสดี ซ่ึงในระหวา่ง

การทอด อาหารจะมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและคุณสมบติัของอาหาร เช่น การหดตวั การขยายตวั 

ความแขง็ ความเป็นรูพรุน ความช้ืน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี จะส่งผลโดยตรงถึงคุณภาพของอาหารท่ี

ไดห้ลงัการทอด มีงานวจิยัท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ อุณหภูมิน ้ ามนัและระยะเวลาทอด ต่อ

คุณภาพของผลิตภณัฑ์อาหารทอดท่ีได ้ซ่ึงปัจจยัอุณหภูมิของน ้ ามนัมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการ

เปล่ียนแปลงของสี นัน่คือเม่ือทอดอาหารท่ีอุณหภูมิสูง จะท าให้ผลิตภณัฑ์มีสีเขม้กวา่การทอดท่ีอุณหภูมิ

ต ่า ส าหรับเวลาและอุณหภูมิท่ีใช้ในการทอดก็จะมีผลต่อความกรอบ การขยายตวัและการหดตวัของ

ผลิตภณัฑเ์ช่นเดียวกนั ทั้งน้ีปัจจยัต่างๆ จะส่งผลแตกต่างกนัไปตามชนิดและองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์

 

 

 

 

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

           (นางสาวสุทธิดา  แสงมาลย)์                                                (รศ.ดร.ประพนัธ์  ป่ินศิโรดม) 

                           ผูเ้ขียน                                                                              อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

 

 

ตวัอย่างบทคดัย่อ 
ก 



 
 

หนา้ 5 

 



 
 

หนา้ 6 

ใชอ้กัษรขนาด 18 ตวัหนา จดักลาง กติติกรรมประกาศ 

(เวน้ 1 บรรทดั) 

 การเขียนกิตติกรรมประกาศเป็นข้อความแสดงความขอบคุณต่อผูช่้วยเหลือและให้ความ

ร่วมมือใหก้ารท างานส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

     

                                                                                                                                 ปนิรดา  สิริสันต ์

                                                           12 พฤศจิกายน 2559 

  

 

 

 

ตวัอย่างกติติกรรมประกาศ 
ข 



 
 

หนา้ 7 

ใชอ้กัษรขนาด 18 ตวัหนา จดักลาง 

ใชอ้กัษรขนาด 16 ตวัปกติ  จดัชิดขวา 

สารบัญ 

(เวน้ 1 บรรทดั)  

   หนา้ 

บทคดัยอ่   ก 

กิตติกรรมประกาศ   ข 

สารบญั   ค 

สารบญัตาราง   ง 

สารบญัรูป   จ 

บทท่ี/1//บทน า  1 

บทท่ี/2//เน้ือหาคน้ควา้เพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้ง  2 

บทท่ี/3//เน้ือหาหลกั   9 

บทท่ี/4//สรุปผลการสัมมนา  15 

เอกสารอา้งอิง   20    

 

 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย / หมายถึง การเวน้วรรค 1 ตวัอกัษร   

                       

 

 

ตวัอย่างสารบัญ 
ค 



 
 

หนา้ 8 

ใชอ้กัษรขนาด 18 ตวัหนา จดักลาง 

ใชอ้กัษรขนาด 16 ตวัปกติ  จดัชิดขวา 

สารบัญตาราง 

(เวน้ 1 บรรทดั)  

   หนา้ 

ตารางท่ี/2.1//องคป์ระกอบทางเคมีของแครอท 2 

ตารางท่ี/2.2//ค่าสีของแครอทหลงัผา่นการทอด 4 

ตารางท่ี/2.3//ค่าความแขง็ของแครอทหลงัผา่นการทอด 6 

 

 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย / หมายถึง การเวน้วรรค 1 ตวัอกัษร 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างสารบัญตาราง 
ง 



 
 

หนา้ 9 

ใชอ้กัษรขนาด 18 ตวัหนา จดักลาง 

ใชอ้กัษรขนาด 16 ตวัปกติ  จดัชิดขวา 

สารบัญรูป 

(เวน้ 1 บรรทดั)  

   หนา้ 

รูปท่ี/2.1//เคร่ืองทอดสุญญากาศ 3 

รูปท่ี/2.2//ผกักาดขาว  4 

รูปท่ี/3.1//ส้มเขียวหวาน 6 

รูปท่ี/3.2//ผกักาดขาวทอด 8 

 

 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย / หมายถึง การเวน้วรรค 1 ตวัอกัษร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างสารบัญรูป 
จ 



 
 

หนา้ 10 

ใชอ้กัษรขนาด 18  ตวัหนา  จดักลาง รายการสัญลกัษณ์  

(เวน้ 1 บรรทดั) 

H  = Heat Flux   (W/m2) 

P = Pressure   (kPa)  
Q = Volume Flow Rate   (m3/s)  
 

หมายเหตุ   1. ใหเ้รียงล าดบัตวัอกัษรตามล าดบัตวัอกัษรของภาษานั้นๆ 

 2. หากมีทั้งตวัอกัษรกรีกและองักฤษ ใหเ้รียงตวัอกัษรกรีกใหห้มดก่อน  

 3. ส าหรับภาษาองักฤษ หากมีการใช้ทั้งตวัพิมพใ์หญ่และตวัพิมพเ์ล็ก ให้เรียงล าดบัตวัพิมพ์

เล็กก่อน  

 

 

ตวัอย่างรายการสัญลกัษณ์ (ถ้ามี) ฉ 



 
 

หนา้ 11 

ใชอ้กัษรขนาด 18  ตวัหนา  จดักลาง ประมวลศัพท์และค าย่อ 

(เวน้ 1 บรรทดั) 

ก =      กระทรวง 

สจล. =      สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

h =  Hour 

min =  Minute 

SCB =  Siam Commercial Bank 

TFB = Thai Farmer Bank 

 

หมายเหตุ   1. ใหเ้รียงล าดบัตวัอกัษรตามล าดบัตวัอกัษรของภาษานั้นๆ 

 2. หากมีทั้งตวัอกัษรไทยและองักฤษ ใหเ้รียงตวัอกัษรไทยใหห้มดก่อน  

 3. ส าหรับภาษาองักฤษ หากมีการใช้ทั้งตวัพิมพใ์หญ่และตวัพิมพเ์ล็ก ให้เรียงล าดบัตวัพิมพ์

เล็กก่อน  
 

 

ตวัอย่างประมวลศัพท์และค าย่อ (ถ้ามี) 

 
ช 



 
 

หนา้ 12 

ใชอ้กัษรขนาด 18 ตวัหนา จดักลาง 
บทที ่1  

บทน า 

(เวน้ 1 บรรทดั) 

บทน า เป็นส่วนเร่ิมตน้ของเน้ือหาสัมมนา ซ่ึงควรมีการระบุความเป็นมาและความส าคญัของ

งานสัมมนา โดยให้นกัศึกษากล่าวถึงท่ีมาของเร่ืองท่ีจะท าสัมมนา กล่าวถึงประเด็นหรือปัญหาท่ีเป็นจุด

สนใจ รวมถึงประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากเร่ืองท่ีน ามาท าสัมมนา นอกจากน้ีนกัศึกษาควรระบุขอบเขต

ของสัมมนา โดยให้ระบุว่าการสัมมนานั้นจะท าในเร่ืองอะไร มีขอบเขตกวา้งหรือแคบเพียงไร รวมถึง

นกัศึกษาควรระบุถึงวตัถุประสงคข์องการสัมมนา วา่นกัศึกษาตอ้งการรู้เร่ืองอะไรบา้งจากการท าสัมมนา

คร้ังน้ี  

ขอ้แนะน าเพิ่มเติมในการเขียนบทท่ี 1 - บทท่ี 4 อยูใ่นหวัขอ้ การเขียนส่วนเนือ้ความ ในคู่มือน้ี 

 

ตวัอย่างการพมิพ์เน้ือความ 

 
1 



 
 

หนา้ 13 

ใชอ้กัษรขนาด 18 ตวัหนา จดักลาง 
บทที ่2  

เน้ือหาค้นคว้าเพิม่เติมทีเ่กีย่วข้อง 

(เวน้ 1 บรรทดั)  

การพิมพ์เน้ือหา ก าหนดให้นักศึกษาเลือกใช้ตวัอกัษรขนาด 16 แบบ TH SarabunPSK หรือ 

Angsana New  อยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น โดยในการพิมพต์อ้งใชต้วัอกัษรแบบเดียวกนัตลอดทั้งเล่ม  

 
2.1 หัวข้อใหญ่ล าดับที ่1 ของบทที ่2 (ใชอ้กัษรขนาด 16 ตวัหนา) 

ส าหรับหวัขอ้ท่ีมีตวัเลขน าหนา้ ใหพ้ิมพต์วัเลขชิดขอบซ้ายเสมอ โดยในหวัขอ้ใหญ่ใหใ้ชอ้กัษร
ขนาด 16 เป็นตวัหนา ส่วนหัวขอ้ยอ่ยล าดบัอ่ืนๆ ถดัไปนั้นให้ใชอ้กัษรขนาด 16 เป็นตวัธรรมดา ในส่วน
เน้ือความของแต่ละหวัขอ้นั้น ให้เร่ิมตน้พิมพต์วัอกัษรตวัแรกหลงัจากเยื้องยอ่หนา้เขา้มาเป็นระยะ 1 แท็บ 
(Tab) โดยอาจจะตั้งแท็บไวท่ี้ 1.5 เซนติเมตร ตามตวัอย่างน้ี โดยนกัศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดของ
การพิมพเ์พิ่มเติมจากหวัขอ้ การพิมพ์และการจัดหน้ากระดาษ ในคู่มือน้ี 
 
2.1.1 หวัขอ้ยอ่ย (ใชอ้กัษรขนาด 16 ตวัธรรมดา) 

การพิมพเ์น้ือหาใดๆ ก็ตาม ท่ีนกัศึกษาไม่ไดเ้ป็นคนคิดข้ึนมาเองนั้น นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งบอก
แหล่งท่ีมาของเน้ือความนั้นดว้ย ยกตวัอยา่งการอา้งอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา เช่น อุณหภูมิท่ีเหมาะสม
ในการทอดอาหารโดยทั่วไปภายใต้สภาวะสุญญากาศจะอยู่ในช่วง 80-130 องศาเซลเซียส  โดยการ
ทอดมนัฝร่ังควรใชอุ้ณหภูมิในช่วง 110-130 องศาเซลเซียส (วจิิตร, 2537)  

Shyu และ Hwang (2001) ไดศึ้กษาการทอดภายใตส้ภาวะสุญญากาศของแอปเปิลแผ่น พบว่า
สภาวะท่ีเหมาะสมในการทอด คือ ท่ีสภาวะสุญญากาศ 3.115 กิโลปาสคาล อุณหภูมิในการทอด 100-110 
องศาเซลเซียส เวลาในการทอด 20-25 นาที  
 
2.1.1.1 หวัขอ้ยอ่ยของ 2.1.1 (ใชอ้กัษรขนาด 16 ธรรมดา) 

การพิมพอ์า้งอิงท่ีแทรกปนในเน้ือหานั้น ให้ใชเ้ฉพาะช่ือผูแ้ต่งและปีท่ีแต่ง โดยในกรณีท่ีผูแ้ต่ง
เป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้ช่ือสกุล ตามดว้ยปี ค.ศ.  แต่หากผูแ้ต่งเป็นคนไทยให้ใช้ช่ือตน้ ตามด้วยปี พ.ศ. 
หากเป็นการอา้งอิงโดยใชผู้แ้ต่งข้ึนตน้ประโยค ให้ใส่ช่ือผูแ้ต่ง ตามดว้ยปีท่ีแต่งท่ีเขียนอยูใ่นวงเล็บ เช่น 
Poyi (2001) แต่หากเป็นการอา้งอิงโดยใชผู้แ้ต่งตามทา้ยประโยค ให้เขียนช่ือผูแ้ต่ง คัน่ดว้ย , ตามดว้ยปีท่ี
แต่งอยูภ่ายในวงเล็บเดียวกนั เช่น (วนิยั และปรีชา, 2536) นกัศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น
หวัขอ้ การเขยีนอ้างอิงท่ีแทรกปนอยู่ในเนือ้หา ในคู่มือน้ี 

ตวัอย่างการพมิพ์เน้ือความ  

 
2 
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ช่ือตารางตอ้งอยู่ดา้นบนของตาราง พิมพช่ื์อตารางชิดซ้าย โดยค าว่า “ตารางที่ X.Y” ให้พิมพ์

ดว้ยตวัหนา โดยท่ี X คือ หมายเลขบท และ Y ล าดบัท่ีของตารางในบทนั้นๆ เช่น ตารางที่ 2.1 หมายถึง 

ตารางน้ีปรากฏอยูท่ี่ บทท่ี 2 โดยเป็นตารางล าดบัท่ี 1 ในบทนั้น และใหบ้อกแหล่งท่ีมาของตารางนั้นๆ ท่ี

ทา้ยตารางดว้ย 

(เวน้ 1 บรรทดัจากเน้ือหาดา้นบน) 

ตารางที ่2.1  แสดงเวลาต่าง ๆ ของการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบแต่ละชนิด กรณีการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของแบบจ าลองสถานการณ์ (วนั) 

ชนิดปลา อตัราการเขา้ (ตนั/วนั) อตัราการใช ้(ตนั/วนั) Stock คงคา้ง 

Skipjack 100 100 0 

Yellowfin 100 100 0 

Albacore 100 100 0 

หมายเหตุ (ถา้มี) 

ท่ีมา: Li และ Wang (2014) 

(เวน้ 1 บรรทดั) 

 ในกรณีท่ีไม่เขา้ใจตวัอย่าง นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวขอ้ การพิมพ์

ตาราง ในคู่มือน้ี 

 

ตวัอย่างการพมิพ์ตาราง 
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Unloading หอ้งเยน็ส่วนหนา้ 
ปลาทูน่า 

Production 

ช่ือรูปตอ้งอยู่ดา้นล่าง ตรงกลางของรูป และเวน้ห่างจากรูป 1 บรรทดั โดยช่ือรูป ให้ใช้ค  าว่า 

“รูปที่ X.Y” พิมพด์ว้ยตวัหนา โดยท่ี X คือ หมายเลขบท และ Y ล าดบัท่ีของรูปในบทนั้นๆ เช่น รูปท่ี 3.1 

หมายถึง รูปน้ีปรากฏอยู่ท่ี บทท่ี 3 โดยเป็นรูปล าดบัท่ี 1 ในบทนั้น และให้บอกแหล่งท่ีมาของรูปนั้นๆ 

ดา้นล่างของช่ือรูป 

 

 

 

(เวน้ 1 บรรทดั) 

รูปที ่3.1 แสดงขั้นตอนการปฏิบติังานจดัเก็บวตัถุดิบ และน าวตัถุดิบไปใช้ 

ท่ีมา: ทิวาวรรณ และคณะ (2539) 

(เวน้ 1 บรรทดั) 

 ในกรณีท่ีไม่เขา้ใจตวัอยา่ง นกัศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นหัวขอ้ การพิมพ์รูป 

ในคู่มือน้ี 

 

 

 

 

ตวัอย่างการพมิพ์รูป 
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ใชอ้กัษรตวัหนา ขนาด 18  จดักลาง  เอกสารอ้างองิ  

(เวน้ 1 บรรทดั) 

กนิษฐ ์สายวจิิตร. 2537. วงจรก าเนิดสัญญาณไซน์แบบเล่ือนเฟสดว้ยอาร์ซีท่ีสามารถควบคุมขนาดโดย

การก าหนดเง่ือนไขเร่ิมตน้. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า.  

คณะวศิวกรรมศาสตร์. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 

เกษม จนัทร์แกว้. 2526. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์. 

นิภาพร ประภาศิริ และเอ้ือน ป่ินเงิน. 2541. การวดัความซบัซอ้นของซอฟตแ์วร์. สารสนเทศลาดกระบงั. 

3: 42-55. 

พชัรินทร์ ระวยีนั และประมวล ศรีกาหลง. เคร่ืองสกดัแคโรทีนอยดจ์ากน ้ามนัปาลม์ดิบโดยใชต้วัท า

ละลายท่ีอุณหภูมิต ่า. สิทธิบตัรไทยเลขท่ี 26220. 18 มิถุนายน 2552. 

Choomchuay, S. 1994. On the implementation of finite field operation. Ladkrabang Engineering 

Journal. 11: 7-16. 

Corn Refiners Association. 2014. World corn production. [Online]. Available: 

http://www.corn.org/publications/statistics/world-corn-production. 2 April 2014. 

Mali, S., Grossmann, M.V.E., Garcia, M.A., Martino, M.M. and Zaritzky, N.E. 2002. Microstructural 

characterization of yam starch films. Carbohydrate Polymers. 50: 379-386. 

 

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการเขียนเอกสารอ้างอิง ได้ในหัวข้อ การเขียน

เอกสารอา้งอิง ในคู่มือน้ี 

 

 

 

ตวัอย่างเอกสารอ้างองิ 
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การพมิพ์และการจัดหน้ากระดาษ 

 

1.  การพมิพ์ 

1.1 กระดาษ 

ใช้กระดาษขนาด A4 ขนาด 70 หรือ 80 แกรม พิมพ์ดว้ยหมึกสีด า (กรณีรูปภาพสามารถใช้ภาพสี

ประกอบได)้ 

1.2  ตวัอกัษร 

ให้เลือกใช้ตัวอกัษรแบบ TH SarabunPSK หรือ Angsana New โดยในการพิมพ์ต้องใช้ตวัอกัษร

แบบเดียวกนัตลอดทั้งเล่ม 

1.3 การเยื้องของยอ่หนา้ 

การเร่ิมย่อหน้า คือ การเร่ิมใจความส าคญั โดยเม่ือท าการย่อหน้า ขอ้ความบรรทดัแรกของยอ่หน้า
นั้นๆ จะตอ้งเยื้องเขา้มาทางขวามือเล็กน้อยให้เป็นท่ีสังเกตได ้การเยื้องของยอ่หน้า ให้ใช้แท็บ (Tab) ท่ี
ระยะ 1 หรือ 1.5 เซนติเมตร หรือ ตามระยะท่ีเห็นวา่สมควร โดยก าหนดให้มีรูปแบบของระยะการเยื้องท่ี
ตรงกนัตลอดทั้งเล่ม อยา่งไรก็ตาม ไม่ให้ท าการเยื้องหนา้กระดาษ เม่ือขอ้ความเป็นหวัขอ้หลกัหรือหวัขอ้
ยอ่ย ท่ีมีการน าหนา้ดว้ยตวัเลข 
1.4 ระยะห่างระหวา่งบรรทดั (Line Spacing)  

ใหเ้ลือกใชร้ะยะห่างระหวา่งบรรทดั 1 หรือ 1.15 ตลอดทั้งเล่ม 

2.  การจัดหน้ากระดาษ  

2.1 ขอบกระดาษ  

ใหเ้วน้ระยะห่างดา้นซา้ยกระดาษ 3 ซม. และเวน้ระยะห่าง ดา้นบน ดา้นขวา ดา้นล่าง 2.54 ซม.  

2.2 การพิมพเ์ลขหนา้  

ใหพ้ิมพท่ี์มุมขวาบน เวน้จากขอบกระดาษบน 1.25 ซม. ใชต้วัอกัษรขนาด 16 ตวัปกติ 

2.3 การล าดบัเลขหนา้ 

- ส าหรับส่วนน า  ใหล้ าดบัหนา้โดยใชอ้กัษร ก  ข  ค  ง  โดยเร่ิมหนา้  ก  ท่ีบทคดัยอ่ภาษาไทย 

- ส าหรับส่วนเน้ือความไปจนหน้าสุดทา้ยของเล่มสัมมนา ให้ล าดบัหน้าเป็นตวัเลข 1  2  3  4 โดย

เร่ิมหนา้ 1 ท่ีบทท่ี 1 
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การจัดท าส่วนน า 

 

1. ปกนอก ใชก้ระดาษปกอ่อนสีเหลืองอ่อน ขนาด A4  ติดขอบสีเหลืองเขม้   มีรายละเอียดปกนอกดงัน้ี 

1.1 ตราสัญลกัษณ์สถาบนัฯ ขนาด 4.5 ซม.  4.5 ซม. จดักลางหนา้กระดาษ  
1.2 เวน้ 1 บรรทดัของตวัอกัษรขนาด 18 จากนั้นพิมพค์  าวา่ สัมมนา  ดว้ยตวัอกัษรขนาด  22  ตวัหนา จดั

กลางหนา้กระดาษ  
1.3 เวน้ 1 บรรทดัของตวัอกัษรขนาด 18  จากนั้นพิมพช่ื์อเร่ืองงานวจิยัภาษาไทย ดว้ยตวัอกัษรขนาด 20 

ตวัหนา จดักลางหนา้กระดาษ จากนั้นให้ข้ึนบรรทดัใหม่เพื่อพิมพช่ื์อเร่ืองงานวจิยัภาษาองักฤษ ดว้ย
ตวัอกัษรขนาด 20 ตวัหนา จดักลางหนา้กระดาษ 

1.4 เวน้ 4 บรรทดัของตวัอกัษรขนาด 18 จากนั้นพิมพ์ช่ือผูจ้ดัท า โดยให้ระบุช่ือ-นามสกุล (ไม่ตอ้งใส่ 
นางสาว หรือ นาย)  และรหสันกัศึกษา  ดว้ยตวัอกัษรขนาด 20 ตวัหนา จดักลางหนา้กระดาษ  

1.5 เวน้ 5 บรรทดัของตวัอกัษรขนาด 18 จากนั้นพิมพช่ื์อสาขาวิชา ต่อดว้ยช่ือคณะ ดว้ยตวัอกัษรขนาด 
20 ตัวหนา จดักลางหน้ากระดาษ  จากนั้นให้ข้ึนบรรทัดใหม่พิมพ์เพื่อพิมพ์ช่ือสถาบัน และข้ึน
บรรทดัใหม่เพื่อพิมพ ์ปี พ.ศ. ท่ีจดัท าสัมมนา (ไม่ใช่ปีการศึกษา) 
 

2. ปกใน ใชก้ระดาษสีขาว ขนาดA4  มีรายละเอียดเหมือนปกนอก 
 

3.  บทคัดย่อ เป็นการแสดงการสรุปผลการคน้ควา้ ความยาวไม่ควรเกิน 1 หนา้ โดยการพิมพบ์ทคดัยอ่ มี
รายละเอียดดงัน้ี 
3.1  ส่วนบนสุดของหน้ากระดาษ ประกอบด้วย ช่ือ-สกุลผูจ้ดัท าสัมมนา. ปีท่ีจดัท าสัมมนา. หัวข้อ

สัมมนา. ช่ือวิชา. ช่ือสาขาวิชา. ช่ือคณะ. ช่ือสถาบนั. (ทุกส่วนประกอบ ให้คัน่ดว้ย . ) จากนั้นให้ข้ึน
บรรทดัใหม่ และระบุช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.2 เวน้ 1 บรรทดัของตวัอกัษรขนาด 16 จากนั้นพิมพค์  าวา่ บทคดัยอ่ ดว้ยตวัอกัษรขนาด 18 ตวัหนา จดั
กลางหนา้กระดาษ 

3.3  เวน้ 1 บรรทดัของตวัอกัษรขนาด 16 จากนั้นพิมพเ์น้ือหาของบทคดัย่อ ดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 ตวั

ธรรมดา จดัเน้ือความแบบ Thai Distributed  

3.4  ในส่วนทา้ยสุด ให้เขียนช่ือ-นามสกุล ของผูจ้ดัท า และเขียนต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล ของอาจารยท่ี์
ปรึกษา ดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 ตวัธรรมดา ทั้งน้ีใหเ้วน้ท่ีไวส้ าหรับลายเซ็นของผูจ้ดัท าและอาจารยท่ี์
ปรึกษาดว้ย  
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4.  กิตติกรรมประกาศ เป็นการเขียนขอ้ความแสดงความขอบคุณ  โดยการพิมพ์กิตติกรรมประกาศ มี
รายละเอียดดงัน้ี 
4.1 ค าวา่ กิตติกรรมประกาศ ใหพ้ิมพด์ว้ยตวัอกัษรขนาด 18 ตวัหนา จดักลางหนา้กระดาษ  

4.2 เวน้ 1 บรรทดัของตวัอกัษรขนาด 16  แลว้พิมพเ์น้ือหากิตติกรรมประกาศ ดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 ตวั

ธรรมดา จดั Thai Distributed 

4.3  เวน้ 2 บรรทดัของตวัอกัษรขนาด 16 จากนั้นให้เขียนช่ือ-นามสกุลของผูจ้ดัท า และลงวนัท่ีท่ีจดัท า 

ดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 ตวัธรรมดา จดัชิดขวา 

 

5.  สารบัญ เป็นรายการแสดงส่วนประกอบท่ีส าคญัทั้งหมดของเล่ม โดยการพิมพส์ารบญัมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

5.1 พิมพค์  าวา่ สารบญั  ดว้ยตวัอกัษรขนาด 18  ตวัหนา จดักลางหนา้กระดาษ  
5.2 เวน้ 1 บรรทดัของตวัอกัษรขนาด 16 จากนั้นพิมพค์  าวา่  หนา้  ดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 ตวัธรรมดา จดั

ชิดขวา 
5.3  ข้ึนบรรทดัใหม่แลว้พิมพห์ัวขอ้ส าคญัไวด้า้นซ้าย และระบุหมายเลขหน้าไวด้า้นขวา โดยบทท่ีและ

ช่ือบท ใหพ้ิมพด์ว้ยดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 ตวัธรรมดา  

 

6. สารบัญตาราง เป็นการแจง้ต าแหน่งหน้าตารางทั้งหมดท่ีมีอยู่ในเล่ม โดยการพิมพ์สารบญัตาราง มี

รายละเอียดดงัน้ี 

6.1 พิมพค์  าวา่  สารบญัตาราง  ดว้ยตวัอกัษรขนาด 18  ตวัหนา จดักลางหนา้กระดาษ 
6.2 เวน้ 1 บรรทดัของตวัอกัษรขนาด 16 จากนั้นพิมพค์  าวา่  หนา้  ดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 ตวัธรรมดา จดั

ชิดขวา 
6.3  ข้ึนบรรทดัใหม่แล้วพิมพ์หัวขอ้ตารางไวด้า้นซ้าย และระบุหมายเลขหน้าไวด้้านขวา ใช้ตวัอกัษร

ขนาด 16 ตวัธรรมดา 
 
7. สารบัญรูป เป็นการแจง้ต าแหน่งหนา้ของรูปประกอบทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นเล่ม โดยการพิมพส์ารบญัรูป มี
รายละเอียดดงัน้ี 

7.1 พิมพค์  าวา่  สารบญัรูป  ดว้ยตวัอกัษรขนาด 18  ตวัหนา จดักลางหนา้กระดาษ  
7.2 เวน้ 1 บรรทดัของตวัอกัษรขนาด 16 จากนั้นพิมพค์  าวา่  หนา้  ดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 ตวัธรรมดา จดั

ชิดขวา 
7.3  ข้ึนบรรทดัใหม่แลว้พิมพห์วัขอ้รูปไวด้า้นซ้าย และระบุหมายเลขหน้าไวด้า้นขวา ใชต้วัอกัษรขนาด 

16 ตวัธรรมดา 
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8. รายการสัญลักษณ์ เป็นการอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆในเล่ม  โดยการพิมพ์รายการสัญลักษณ์ มี

รายละเอียดดงัน้ี 

8.1  พิมพค์  าวา่  รายการสัญลกัษณ์ ดว้ยตวัอกัษรขนาด 18  ตวัหนา จดักลางหนา้กระดาษ  

8.2 เวน้ 1 บรรทดัของตวัอกัษรขนาด 16 จากนั้นพิมพส์ัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ละความหมายของแต่ละค า ดว้ย
ตวัอกัษรขนาด 16 ตวัหนา จดัชิดซา้ย  ใหข้ึ้นบรรทดัใหม่ ส าหรับแต่ละรายการ 

 
9. ประมวลศัพท์และค าย่อ จะใช้อธิบายขยายความในเล่ม โดยการพิมพ์ประมวลศัพท์และค าย่อ มี
รายละเอียดดงัน้ี 
9.1    พิมพค์  าวา่  ประมวลศพัทแ์ละค ายอ่  ดว้ยตวัอกัษรขนาด 18  ตวัหนา จดักลางหนา้กระดาษ  
9.2 เวน้ 1 บรรทดัของตวัอกัษรขนาด 16 จากนั้นพิมพศ์พัทแ์ละค ายอ่ และความหมายของแต่ละค า ดว้ย

ตวัอกัษรขนาด 16 ตวัหนา จดัชิดซา้ย ใหข้ึ้นบรรทดัใหม่ ส าหรับแต่ละรายการ 



 
 

หนา้ 21 

การเขยีนส่วนเน้ือความ 
 
 เน้ือความควรประกอบไปดว้ยเน้ือหา 4 บท ดงัน้ี 
 
บทที ่1 บทน า เป็นส่วนเร่ิมตน้ของเน้ือหา ซ่ึงควรประกอบไปดว้ย 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของงานสัมมนา (Statement and significance of the seminar) กล่าวถึง

ท่ีมาของเร่ืองท่ีจะท าสัมมนา นกัศึกษาสนใจงานสัมมนาน้ีเน่ืองมาจากเหตุอะไร กล่าวถึงประเด็น
หรือปัญหาท่ีเป็นจุดสนใจ งานสัมมนาน้ีก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งไร 

1.2 ขอบเขตของงานสัมมนา (Scope of the seminar) เป็นการระบุขอบเขตของเน้ือเร่ืองสัมมนา 
1.3 วตัถุประสงค์ของงานสัมมนา (Objective of the seminar) ระบุถึงวตัถุประสงค์ของการสัมมนา ว่า

ตอ้งการรู้เร่ืองอะไรบา้ง  
 
บทที ่2 เน้ือหาค้นคว้าเพิม่เติมทีเ่กีย่วข้อง  

เป็นส่วนท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีคน้ควา้เพิ่มเติมจากเร่ืองหลกัท่ีใช้ในการสัมมนา เพื่อให้เกิดความเขา้ใจใน
เน้ือเร่ืองหลกัของสัมมนาได้ดียิ่งข้ึน การค้นควา้น้ีเป็นได้ทั้ งแนวคิด หลักการ ทฤษฎี หรือข้อมูลจาก
งานวจิยัท่ีเพิ่มเติมจากเร่ืองหลกัของสัมมนา 

 
บทที ่3 เน้ือหาหลกั 

เป็นส่วนของเน้ือหาหลักของสัมมนา ท่ีเน้นในส่วนของการด าเนินการวิจยัและผลการวิจยัของ
เน้ือหาหลกั 
 
บทที ่4 สรุปผลการสัมมนา 

เป็นการสรุปถึงส่ิงท่ีนักศึกษาได้รับจากการท าสัมมนาคร้ังน้ี ว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้
หรือไม่ และสรุปเน้ือหาความรู้ท่ีได้จากการสัมมนา รวมถึงการน าส่ิงท่ีไดจ้ากสัมมนาไปใช้ประโยชน์
หรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
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การพมิพ์ตาราง 

 

 การพิมพต์ารางมีขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือตารางตอ้งอยูด่า้นบนของตาราง พิมพช่ื์อตารางชิดซา้ย  

2. ช่ือตาราง ให้ใช้ค  าว่า “ตารางที่ X.Y” พิมพ์ดว้ยตวัหนา โดยท่ี X คือ หมายเลขบท และ Y ล าดบัท่ี

ของตารางในบทนั้นๆ เช่น ตารางที ่3.1 หมายถึง ตารางน้ีปรากฏอยูท่ี่ บทท่ี 3 โดยเป็นตารางล าดบัท่ี 

1 ในบทนั้น 

3. ในกรณีท่ีช่ือตารางยาวเกิน 1 บรรทดั บรรทดัท่ี 2 ตอ้งพิมพ์ให้ตรงกบัอกัษรตวัแรกของช่ือตาราง 

บรรทดัแรก 

4. กรณีท่ีมีตารางเดียวกนัในหน้าต่อไป ให้พิมพ์ตวัตารางเหมือนหน้าแรกทุกอย่างและให้เพิ่มค าว่า 

(ต่อ) ไวท้า้ยช่ือตารางในหนา้ใหม่ 

5. เส้นตารางให้ใช้เฉพาะเส้นในแนวนอน โดยให้ใช้เส้นแสดงเฉพาะหัวตารางและเส้นเพื่อปิดท้าย

ตารางเท่านั้น 

6. ตอ้งใส่ทุกตารางท่ีปรากฏในเน้ือหา 

7. กรณีอา้งอิงตาราง ดา้นล่างของตารางให้พิมพค์  าวา่ “ท่ีมา:” ตามดว้ยช่ือผูแ้ต่ง และปีท่ีแต่งท่ีเขียนไว้

ในวงเล็บ เช่น ท่ีมา: เกษม (2536) โดยจดัขอ้ความชิดซา้ยของหนา้กระดาษ  
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การพมิพ์รูป 

 

 การพิมพรู์ป มีขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือรูป ตอ้งอยูด่า้นล่างของรูป จดักลางหนา้กระดาษ และเวน้ห่างจากรูป 1 บรรทดั 

2. ช่ือรูป ให้ใชค้  าวา่ “รูปที ่X.Y” พิมพด์ว้ยตวัหนา โดยท่ี X คือ หมายเลขบท และ Y ล าดบัท่ีของรูปใน

บทนั้นๆ เช่น รูปที ่3.1 หมายถึง รูปน้ีปรากฏอยูท่ี่ บทท่ี 3 โดยเป็นรูปล าดบัท่ี 1 ในบทนั้น 

3. ในกรณีท่ีช่ือรูปยาวเกิน 1 บรรทดั การพิมพบ์รรทดัท่ี 2 ตอ้งพิมพใ์ห้ตรงกบัอกัษรตวัแรกของช่ือรูป

บรรทดัแรก 

4. ตอ้งใส่ทุกรูปท่ีปรากฏในเน้ือหา 

5. กรณีอา้งอิงรูป ด้านล่างของรูปให้พิมพ์ค  าว่า “ท่ีมา:” ตามด้วยช่ือผูแ้ต่ง และปีท่ีแต่งท่ีเขียนไวใ้น

วงเล็บ เช่น ท่ีมา: Wang (1978) โดยจดัขอ้ความกลางหนา้กระดาษ  
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การเขยีนอ้างองิทีแ่ทรกปนอยู่ในเน้ือหา 

 

การอา้งอิง (Citation) เป็นการแจง้ให้ทราบถึงแหล่งท่ีมาของขอ้ความ แนวความคิด หรือ
ขอ้ความใด ๆ ท่ีมิได้เป็นของผูเ้ขียนเอง ทั้งน้ีเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลหรือองค์กร ผูเ้ป็นเจา้ของ
แนวความคิด หรือ ขอ้มูลนั้น ๆ รวมทั้งสะดวกแก่ผูอ่้าน ท่ีประสงคจ์ะทราบรายละเอียดอ่ืน ๆ จาก
ตน้ฉบบัเดิม เพื่อสามารถติดตามคน้ควา้ไดถู้กตอ้ง การอา้งอิงการควรเป็นสรุปใจความส าคญัเดิม  
 

การอา้งอิงท่ีแทรกปนอยูใ่นเน้ือหา ก าหนดใหใ้ชก้ารอา้งอิงระบบนาม-ปี  
 
1. การอ้างองิระบบนาม-ปี  เป็นการอา้งอิงท่ีระบุช่ือผูแ้ต่งและปีท่ีพิมพ ์ดงัน้ี 
1.1 หากเอกสารน ามาใชอ้า้งอิง เป็นเอกสารภาษาไทย ใหใ้ชช่ื้อตน้ของผูแ้ต่ง และปี พ.ศ.  
1.2 หากเอกสารน ามาใชอ้า้งอิง เป็นเอกสารภาษาองักฤษ ใหใ้ชช่ื้อสกุลของผูแ้ต่ง และปี ค.ศ. 
 
2.  รูปแบบของการเขียนอ้างอิงแบบแทรกปนอยู่ในเน้ือหา จะมีความแตกต่างตามรูปประโยคท่ี

เขียน ดงัน้ี 

2.1 หากผูแ้ต่งปรากฏอยูต่น้ประโยค ใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่ง ตามดว้ยปีท่ีพิมพท่ี์เขียนไวใ้นวงเล็บ 
2.2 หากช่ือผูแ้ต่งอยู่ทา้ยประโยค ให้เขียนทั้งช่ือผูแ้ต่ง และปีท่ีพิมพอ์ยูใ่นวงเล็บ โดยให้คัน่ช่ือผู ้

แต่งและปีท่ีพิมพ ์ดว้ยเคร่ืองหมาย “,” 
 
3. หลกัเกณฑ์ทัว่ไปของการอ้างองิ มีดงัน้ี 

3.1  ในกรณทีีม่ีผู้แต่ง 1 คน ใหใ้ชช่ื้อของผูแ้ต่ง ตามดว้ยปีท่ีพิมพ ์ 

ตวัอยา่งการอา้งอิง เม่ือผูแ้ต่งอยูต่น้ประโยค 
Tuang (2011) ศึกษาการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบทางเคมีของถัว่เหลืองในระหวา่งการ

งอก พบวา่ สารประกอบฟีนอลทั้งหมด (Total phenolic content) มีค่าเพิ่มข้ึนจนถึงจุดสูงสุดเม่ือท า
การเพาะถัว่เหลืองเป็นเวลา 3-4 วนั ซ่ึงผลการทดลองท่ีได้น้ี มีความขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ 
วรรณดี (2549) ซ่ึงพบว่า ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดของถัว่งอก มีค่าต ่าท่ีสุดเม่ือท าการ
เพาะถัว่เหลืองเป็นเวลา 3วนั 
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ตวัอยา่งการอา้งอิง เม่ือผูแ้ต่งอยูท่า้ยประโยค 

ถั่วเหลือง จดัเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  ถั่วเหลืองประกอบด้วยโปรตีน

ปริมาณสูงถึง 45% (Swain, 2004)  โปรตีนในถัว่เหลืองเป็นโปรตีนท่ีมีคุณภาพดี มีกรดอะมิโนท่ี

จ าเป็นต่อร่างกายทั้งชนิดและปริมาณท่ีสมดุลจึงสามารถน ามาใชท้ดแทนเน้ือสัตวไ์ด ้(มณี, 2546) 

 

3.2  ในกรณทีีม่ีผู้แต่ง 2 คน ใหเ้ช่ือมช่ือผูแ้ต่งดว้ยค าวา่ “และ” ตามดว้ยปีท่ีพิมพ ์

ตวัอยา่งการอา้งอิง เม่ือผูแ้ต่งอยูต่น้ประโยค 

อุตสาหะ และวิริยะ (2551) ศึกษาผลของกระบวนการอบแห้งแบบฝ่นฝอยท่ีมีต่อการกกั
เก็บสารสกดัไอโซฟลาโวนในเอทิลเซลลูโลส พบวา่ ประสิทธิภาพการกกัเก็บสารไอโซฟลาโวน
สูงท่ีสุดเม่ือใชอุ้ณหภูมิการอบแหง้ท่ีต ่าท่ีสุด ซ่ึงผลการทดลองน้ีสอดคลอ้งกบัการทดลองของ Brill 
และ Deil (2001) ท่ีศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการสลายตวัของสารไอโซฟลาโวน และพบว่าสาร
ชนิดน้ีเป็นสารท่ีไม่ทนความร้อน  
 

ตวัอยา่งการอา้งอิง เม่ือผูแ้ต่งอยูท่า้ยประโยค 
โดยทัว่ไปวิธีการลดความช้ืนของผลิตภณัฑ์ สามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การอบแห้งดว้ย

ไอน ้ าร้อนยวดยิ่ง การอบแห้งดว้ยรังสีอินฟราเรด และการอบแห้งดว้ยฮีตป๊ัม (ประชา และปราณี, 

2554) การอบแห้งดว้ยลมร้อนเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลาย เน่ืองจากตน้ทุนในการ

สร้างเคร่ืองท่ีต ่าเม่ือเทียบกบัวธีิอ่ืนๆ (Scholl และ Hangs, 1998) รวมถึงระบบถูกใชผ้สมผสาน เช่น 

ลมร้อนท างานร่วมกบัรังสีอินฟราเรด (Padua และ Wang, 2011) และการใช้รังสีอาทิตยส์ าหรับ

การผลิตลมร้อนในการอบแหง้แบบไฮบริด (สุทศัน์ และปราณี, 2556)  

 

3.3  ในกรณทีีม่ีผู้แต่งมากกว่า 2 คน ใหเ้ช่ือมช่ือผูแ้ต่งดว้ยค าวา่ “และคณะ” ตามดว้ยปีท่ีพิมพ ์
ตวัอยา่งการอา้งอิง เม่ือผูแ้ต่งอยูต่น้ประโยค 
นงเยาว ์และคณะ (2550) ศึกษาอตัราการแช่แข็งท่ีมีต่อคุณลกัษณะของขนมถว้ย พบว่า 

ขนมถว้ยท่ีผา่นการแช่เยือกแข็งแบบชา้มีความแข็งมากกวา่ตวัอยา่งท่ีผา่นการแช่เยือกแข็งแบบเร็ว
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  Wailliam และคณะ (1998) พบว่า การมีความช้ืนระดบัปานกลางและ
ปริมาณน ้าตาลท่ีค่อนสูงจะช่วยลดการเกิดรีโทรกราเดชนัของผลิตภณัฑข์นมน่ึง 
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ตวัอยา่งการอา้งอิง เม่ือผูแ้ต่งอยูท่า้ยประโยค 

การท าแหง้เป็นวธีิการถนอมอาหารท่ีมนุษยคุ์น้เคยมาตั้งแต่โบราณ เช่น การตากเมล็ดพนัธ์ุ

พืช ตากเน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้ท่ีเหลือกินไวเ้ป็นอาหารเช่น เน้ือเค็ม กล้วยตาก ขา้วเปลือก เป็นตน้ 

(พลพิมล และคณะ, 2521) ในการท าแห้งจะตอ้งมีการให้พลงังานกบัอาหารท าให้น ้ าในอาหาร

เปล่ียน สถานะเป็นไอแล้วเคล่ือนยา้ยออกจากอาหาร  แสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนจาก

ธรรมชาติและกระแสลมท่ีพดัผ่านอาหารท าให้ เกิด การเคล่ือนยา้ยของไอน ้ า (Roger และคณะ, 

1981) เน่ืองจากพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้อุณหภูมิไม่สูงมากนัก  และกระแสลม

ธรรมชาติก็ไม่สูงพอท าใหก้ารตากแหง้ใชเ้วลานาน  

 

3.4  ในกรณีที่ผู้แต่งตีพิมพ์เอกสารมากกว่าหน่ึงช่ือเร่ืองในปีเดียวกัน ให้ระบุความแตกต่างของ
เอกสารอา้งอิงท่ีใช ้โดยใส่ตวัอกัษร “ก ข ค…” ก ากบัไวท่ี้ปี พ.ศ.  และ “a b c…” ก ากบัไวท่ี้ปี ค.ศ. 

ตวัอยา่งการอา้งอิง เม่ือผูแ้ต่งอยูต่น้ประโยค 

อภิรดี และคณะ (2544ก) พบวา่ การเติมสารคาราจีแนน จะช่วยเพิ่มความยดืหยุน่ของขนม
หวานพร้อมรับประทานได ้ อภิรดี และคณะ (2544ข) สารคาราจีแนน จะช่วยเพิ่มความขน้หนืดใน
ผลิตภณัฑ์ขนมคบเข้ียวแบบเหนียว  Gorge (1998a) พบวา่ สตาร์ชดดัแปร ส่งผลท าให้ผลิตภณัฑ์
ขนมหวานขบเค้ียวมีความขน้หนืดไม่แตกต่างจากการเติมสารคาราจีแนนลงในผลิตภณัฑ ์
 

ตวัอยา่งการอา้งอิง เม่ือผูแ้ต่งอยูท่า้ยประโยค 

การมีทิศทางของคล่ืนเสียงยา่นอุลตร้าโซนิคนั้น ส่งผลให้สามารถน าคล่ืนชนิดน้ีไปใชง้าน
ในอุปกรณ์หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เป็นเคร่ืองควบคุมระยะไกล (Ultrasonic remote control) 
เคร่ืองล้างอุปกรณ์ (Ultrasonic cleaner) เคร่ืองวดัความหนาของวตัถุ และเคร่ืองวดัความลึก 
(จุฑาทิย,์ 2550ก) รวมไปจนถึง เคร่ืองหาต าแหน่งอวยัวะบางส่วนในร่างกาย หรือแมแ้ต่เคร่ืองมือท่ี
ใช้ทดสอบการร่ัวไหลของท่อ (จุฑาทิย ,์ 2550ข) โดยความถ่ีท่ีใช้ข้ึนอยู่กบัการใช้งาน เช่น คล่ืน
เสียงตอ้งเดินทางผา่นอากาศแลว้ ความถ่ีท่ีใชก้็มกัจะจ ากดัอยูเ่พียงไม่เกิน 50 KHz (Brian, 2012a) 
 
3.5  ในกรณีที่น าข้อมูลจากเอกสารมากกว่าหน่ึงรายการ มาใช้อ้างอิงเน้ือเร่ืองเดียวกัน ให้

เรียงล าดบัเอกสารตามปีท่ีพิมพ์ จากนอ้ยไปหามาก โดยให้คัน่การอา้งอิงดว้ยเคร่ืองหมาย “ ; ”โดย

หากมีการอา้งอิงทั้งจากเอกสารภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้เรียงล าดับโดยใช้ช่ือผูแ้ต่งของ
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เอกสารภาษาไทยก่อน การอา้งอิงลักษณะน้ี โดยทัว่ไปจะเป็นการอ้างอิงแบบช่ือผูแ้ต่งอยู่ท้าย

ประโยค 

ตวัอยา่งการอา้งอิง เม่ือผูแ้ต่งอยูท่า้ยประโยค 

การอบแห้งอาหารท่ีมีปริมาณน ้ าตาลมากจะท าไดย้าก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารท่ีมีมวล
โมเลกุลต ่าหลายชนิด ผสมกนั เช่น น ้ าตาลซูโครส มอลโทส กลูโคส และฟรุคโทส (มณีจนัทร์, 
2526; ปัญญาพร และศิริขวญั, 2530; ศิริพร, 2554) การดึงเอาน ้ าออกอย่างรวดเร็วท าให้ของแข็งท่ี
อยูใ่นอาหารมีโครงสร้างแบบอสัณฐาน (Amorphous) โดยสมบูรณ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีโครงสร้างแบบอ
สัณฐานจะอยู่ในสภาวะท่ีไม่เสถียรและดูดซับความช้ืนกลับได้ง่าย (Kartner, 1973; Potea และ 
Russel, 1978; Visitu และคณะ, 2000) ในปัจจุบนัการอบแห้งโดยแบบพ่นฝอยได้ถูกน ามาใช้กนั
อยา่งแพร่หลาย (สมใจ, 2533; สุชาติ และประชา, 2546; Mibas, 2002; Tiger และคณะ, 2008) 
 
3.6  ในกรณีที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง ให้ใช้ค  าว่า “นิรนาม” เม่ืออ้างอิงจากเอกสารภาษาไทย หรือ 
“Anonymous” เม่ืออา้งอิงจากเอกสารภาษาองักฤษ ตามดว้ยปีท่ีพิมพ ์

ตวัอยา่งการอา้งอิง เม่ือผูแ้ต่งอยูต่น้ประโยค 
นิรนาม (2557) รายงานว่า ขณะน้ีราคาข้าวโพดในไทยเร่ิมปรับตัวลดลง เน่ืองจากมี

ขา้วโพดในปริมาณท่ีมาก แต่ความตอ้งการใช้ลดลง  อยา่งไรก็ตาม Anonymous (2014) วิเคราะห์
วา่ ปริมาณการปลูกขา้วโพดทัว่โลก มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีความตอ้งการใชข้า้วโพดมา
ผลิตอทานอล 
 

ตวัอยา่งการอา้งอิง เม่ือผูแ้ต่งอยูท่า้ยประโยค 
การท าโยเกิร์ตกินเองนั้น ในขั้นตอนแรก จะตอ้งไม่ต้มนมให้เดือด โดยให้ใช้อุณหภูมิ

สูงสุดเพียง 95 องศาเซลเซียส (นิรนาม, 2552) ถา้ตม้จนน ้ านมเดือด จะมีนมบางส่วนท่ีไหมแ้ละท า
ให้ เกิดกล่ินนมไหม้ (Cooked flavor) ท าให้โยเกิ ร์ตไม่หอมและมีกล่ินท่ีไม่ เป็นท่ีต้องการ 
(Anonymous, 2005) 
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การเขยีนเอกสารอ้างองิ 

 

หลกัเกณฑท์ัว่ไปในการเขียนเอกสารอา้งอิง  มีดงัน้ี 

1.  ผู้แต่ง 

1.1 ช่ือผูแ้ต่ง ไม่ตอ้งใชค้  าน าหนา้นาม เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ศ. นายแพทย ์

1.2 รายการอา้งอิงท่ีเป็นภาษาไทย ใหใ้ชช่ื้อตวั ตามดว้ยช่ือสกุล 

1.3 รายการอา้งอิงท่ีเป็นภาษาองักฤษ ให้ใชช่ื้อสกุล ตามดว้ยช่ือตวั และช่ือกลาง (ถา้มี) และ โดย

คัน่ดว้ยจุลภาค โดยในช่ือตวั และช่ือกลาง ใหใ้ชเ้ป็นอกัษรยอ่ของช่ือ 

1.4 ถา้มีผูแ้ต่ง 2 คน ให้เช่ือมช่ือผูแ้ต่งแรก กบัผูแ้ต่งคนท่ี 2 ด้วยค าว่า “และ” ส าหรับภาษาไทย 

หรือ “and” ส าหรับภาษาองักฤษ  

1.5 ถา้มีผูแ้ต่งมากกว่า 2 คน ให้ใส่ช่ือทุกคน โดยให้เช่ือมช่ือผูแ้ต่งคนล าดบัรองสุดทา้ย และคน

สุดทา้ย ดว้ยค าวา่ “และ” ส าหรับภาษาไทย หรือ “and” ส าหรับภาษาองักฤษ  

1.6 ผูแ้ต่งท่ีใชน้ามแฝงใหใ้ชน้ามแฝงตามท่ีปรากฏในเอกสาร 

1.7 เอกสารอา้งอิงของหน่วยงาน เช่น กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ให้ใชช่ื้อหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู ้

แต่ง ในกรณีเอกสารท่ีออกในนามท่ียอ่ยไปกว่ากรมและสังกดัอยูใ่นกรมนั้นๆ ให้ใชช่ื้อกรม

เป็นผูแ้ต่ง ส่วนช่ือของหน่วยงานยอ่ยใหไ้วใ้นส่วนของผูพ้ิมพ ์

1.8 เอกสารท่ีมีเฉพาะช่ือบรรณาธิการ (editor) หรือผูร้วบรวม (compiler) ให้ใช้ช่ือผูแ้ต่งคัน่ดว้ย

จุลภาคตามด้วยค าว่า “บรรณาธิการ” หรือ “ผูร้วบรวม” ส าหรับเอกสารภาษาไทย  และ 

“editor” หรือ “compiler” ส าหรับเอกสารภาษาองักฤษไวห้ลงัรายการผูแ้ต่ง 

 

2.  ช่ือบทความ 

2.1  ใหใ้ชช่ื้อตามท่ีปรากฏในเอกสาร  

2.2 ช่ือภาษาองักฤษตวัแรก ใหใ้ชต้วัอกัษรตวัพิมพใ์หญ่ นอกจากนั้นใหใ้ชต้วัพิมพเ์ล็ก 

2.3  กรณีท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ เช่น ช่ือพืช สัตว ์ท่ีเป็นภาษาลาติน แทรกอยูใ่ห้ใช้ ตัวเอียง ส าหรับ

ช่ือเฉพาะนั้น 
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3.  ช่ือหนังสือหรือวารสาร 

3.1  ใหพ้ิมพช่ื์อเตม็ของหนงัสือหรือวารสาร 

3.2  ช่ือหนงัสือท่ีพิมพเ์ป็นชุด ถา้อา้งเล่มเดียวใหล้งเฉพาะเล่มนั้น เช่น เล่ม 3 ถา้อา้งมากกวา่ 1 เล่ม 

แต่ไม่ต่อเน่ืองกนัให้ใส่หมายเลขของแต่ละเล่มโดยมีจุลภาคคัน่ เช่น เล่ม 1, 3, 5 หรือ Vol. 1, 

3, 5 แต่ถา้อา้งทุกเล่มในชุดนั้น ให้ใส่จ านวนเล่มทั้งหมดเช่น 5 เล่ม หรือ 5 vol. ให้พิมพ์ตวั

เขม้ ต่อเน่ืองจากช่ือหนงัสือ 

 

4.  คร้ังทีพ่มิพ์ 

4. 1  ให้ระบุคร้ังท่ีพิมพ์ ส าหรับการพิมพ์ในคร้ังท่ี 2 ข้ึนไป ตามท่ีปรากฏในส่ิงพิมพ์นั้น ๆ เช่น 

พิมพ์คร้ังท่ี 2. พิมพ์คร้ังท่ี 2 แก้ไขเพิ่มเติม, พิมพ์คร้ังท่ี 3 ปรับปรุงแก้ไข. หรือ 2nd ed., 2nd 

rev.ed. เป็นตน้ 

 

5.  สถานทีพ่มิพ์และส านักพมิพ์ 

5.1  เอกสารอา้งอิงภาษาไทยให้ลงช่ือจงัหวดัเป็นเมืองท่ีพิมพ์  ส าหรับกรุงเทพมหานคร ให้ใชค้  า

วา่ “กรุงเทพฯ” 

5.2 ถา้ส านกัพิมพมี์ส านกังานตั้งอยูห่ลายเมือง และช่ือเมืองเหล่านั้นปรากฏอยูใ่นเอกสารใหใ้ชช่ื้อ

เมืองแรกท่ีปรากฏเป็นสถานท่ีพิมพ ์

5.3  ให้ลงช่ือส านักพิมพ์โดยไม่ตอ้งใส่ค าว่า “ส านกัพิมพ์” “บริษทั---จ ากดั” “Publisher” “Co---

Inc.” “Co. Ltd.” เช่น ส านักพิมพด์อกหญ้า ให้ลงว่า “ดอกหญา้” บริษทัประชาช่าง ให้ลงว่า 

“ประชาช่าง” 

5.4  ผูพ้ิมพเ์ป็นหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนใหใ้ชช่ื้อหน่วยงานนั้นเป็นส านกัพิมพแ์ทน 

5.5  ถา้เอกสารส่ิงพิมพไ์ม่ปรากฏช่ือส านกัพิมพ ์ใหใ้ส่ค าวา่ “โรงพิมพ”์ 

 

6.  ปีทีพ่มิพ์ 

6.1 ใหล้งปีท่ีพิมพ ์ตามท่ีปรากฏในเอกสารดว้ยเลขอารบิก 

6.1 ถา้ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพข์องเอกสารนั้นให้ระบุ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ)์ และ n.d. (no date) 

ในภาษาองักฤษ 
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รูปแบบการเขยีนเอกสารอ้างองิจากแหล่งต่างๆ 

 

1. บทความในวารสาร 
รูปแบบ 

ผูแ้ต่ง./ปีท่ีพิมพ.์/ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร (ระบุช่ือเตม็)./ปีท่ี (Volume):/เลขหนา้. 

 

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมาย / คือ เวน้ 1 เคาะ ระหวา่งตวัอกัษร  

 

ตวัอยา่ง 

จารุวรรณ จาติเสถียร. 2538. การเล้ียงเน้ือเยือ่ส้มกบังานโรคพืช. วารสารกสิกร. 68: 524-528. 

นิภาพร ประภาศิริ และเอ้ือน ป่ินเงิน. 2541. การวดัความซบัซอ้นของซอฟตแ์วร์. สารสนเทศ

ลาดกระบงั. 3: 42-55. 

Choomchuay, S. 1994. On the implementation of finite field operation. Ladkrabang Engineering 

Journal. 11: 7-16. 

Lourdin, D., Della, V.G. and Colonna, P. 1995. Influence of amylose content on starch films and 

foams. Carbohydrate Polymers. 27: 275–280. 

 

2.  ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์   เช่น Internet และ CD-ROM  

รูปแบบ Internet 

ผูแ้ต่ง./ปี พ.ศ. ท่ีเผยแพร่./ช่ือเร่ือง./[ออนไลน์]./เขา้ถึงไดจ้าก:/สถานท่ีของขอ้มูล./วนั/เดือน/ปี

ท่ีเขา้ถึง. 

 

ตวัอยา่ง 

บณัฑิตวทิยาลยั สจล. 2538. การลงทะเบียน. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.kmitl.ac.th/ 

index-t.html. 14 มกราคม 2557. 
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Corn Refiners Association. 2014. World corn production. [Online]. Available: 

http://www.corn.org/publications/statistics/world-corn-production. 2 April 2014. 

 

รูปแบบ CD-ROM 

ผูแ้ต่ง./ปี พ.ศ.ท่ีเผยแพร่./ช่ือเร่ือง./[CD-ROM]./สถานท่ีผลิต:/ผูผ้ลิต. 
 

ตวัอยา่ง 
Danirl, H. and Anghileri, L. 1995. Secondary mathematics and special education needs.       

[CD-ROM]. New York: Casell. 

 

3. บทในหนังสือ / รายงานการประชุมวชิาการ 
รูปแบบ 

ผูเ้ขียนบทความ./ปี พ.ศ.ท่ีพิมพ.์/ช่ือบทความ./เลขหนา้./ใน/บรรณาธิการ (ผูร้วบรวม)./ช่ือ

หนงัสือ (ช่ือการประชุม)./เล่มท่ี.(ถา้มี)/คร้ังท่ีพิมพ.์(ถา้มี)/เมืองท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ 

 

ตวัอยา่ง 

ศรีสกุล วรจนัทรา และอาวธุ ตนัโช. 2539. การศึกษาการตอบสนองต่อระดบัโปรตีนและพลงังาน

ในไก่ลูกผสมสามสายเลือดพนัธ์ุสุวรรณ. หนา้ 110-118. ใน การประชุมทางวชิาการ

สาขาสัตวแพทยศ์าสตร์ คร้ังท่ี 34. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

Goemans, M.X. and Williamson, D.P. 1995. The primal-dual method for approximation 

algorithms and its application to network design problems. 69-87. In Hochbaum, D. 

ed. Approximation Algorithms for NP-Hard Problems. Boston: PWS. 

Niwa, E. 1992. Chemistry of surimi gelation. 115-118. In Lainier, T.C. and Lee, C.M. eds. 

Surimi Technology. New York: Marcel Dekker. 
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4. วทิยานิพนธ์ 

รูปแบบ 

ผูแ้ต่ง./ปี พ.ศ.ท่ีพิมพ.์/ช่ือวทิยานิพนธ์./ระดบัปริญญา/สาขาวชิา หรือ ภาควชิา./คณะ./ช่ือ

สถาบนั. 

 

ตวัอยา่ง 

กนิษฐ ์สายวจิิตร. 2537. วงจรก าเนิดสัญญาณไซน์แบบเล่ือนเฟสดว้ยอาร์ซีท่ีสามารถควบคุมขนาด

โดยการก าหนดเง่ือนไขเร่ิมตน้. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. สาขาวชิา

วศิวกรรมไฟฟ้า. คณะวศิวกรรมศาสตร์. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั. 

Nonthanum, P. 2013. Rheological characterization and applications of zein and whey protein 

gels. Ph.D. Dissertation. Department of Food Science and Human Nutrition. College 

of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences. University of Illinois at 

Urbana-Champaign.  

 

5.   หนังสือทีผู้่แต่งเป็นหน่วยงาน 

รูปแบบ 

ช่ือหน่วยงาน./ปี พ.ศ.ท่ีพิมพ.์/ช่ือหนงัสือ./เล่มท่ี.(ถา้มี)/คร้ังท่ีพิมพ.์(ถา้มี)/เมืองท่ีพิมพ:์/
ส านกัพิมพ.์ 
 

ตวัอยา่ง 
สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย. 2507. บรรณารักษศ์าสตร์ชุดประโยคครูมธัยม. พระนคร: 

ส านกัพิมพส์มาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย. 

AOAC. 1995. Official methods of analysis of AOAC international. 16th ed. Texas: Association 

of Official Analytical Chemistry. 
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6. หนังสือทัว่ไป 

รูปแบบ 

ผูแ้ต่ง./ปี พ.ศ. ท่ีพิมพ.์/ช่ือหนงัสือ./เล่มท่ี.(ถา้มี)/คร้ังท่ีพิมพ.์(ถา้มี)/เมืองท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ 
 

ตวัอยา่ง 
เกษม จนัทร์แกว้. 2526. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์. 

ธงชยั สันติวงษ ์และชยัยศ สนัติวงษ.์ 2533. พฤติกรรมบุคคลในองคก์าร. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: 

ไทยวฒันาพานิช. 

Brauer, R.L. 2005. Safety and health for engineers. 2nd ed. New Jersey: John Wiley and Sons. 

Gilbert, A. and Gnglir, J. 1982. Cities poverty and development urbanization in the third world. 

London: Oxford University Press. 

Jackson, M.H., Stewart, D. and Steven, G. 1991. Environmental health reference book. Oxford: 

Butterworth Heineman. 

 

7.   หนังสือทีม่ีบรรณาธิการ ผู้รวบรวม และผู้เรียบเรียง 

รูปแบบ 

ช่ือบรรณาธิการ,/บรรณาธิการ (ผูร้วบรวม)./ปี พ.ศ. ท่ีพิมพ.์/ช่ือหนงัสือ./เล่มท่ี.(ถา้มี)/คร้ังท่ี

พิมพ.์(ถา้มี)/เมืองท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ 

 

ตวัอยา่ง 

อุดม เมืองชุม และสมศกัด์ิ ชยัวงัซา้ย, บรรณาธิการ. 2535. รายช่ือไมโครฟิลม์หนงัสือพิมพ์

ส านกัหอสมุดเชียงใหม่. เชียงใหม:่ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

Friedman, E.G., editor. 1995. Clock distribution networks in circuits and systems. New York: 

IEEE Press. 
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8.   หนังสือแปล 

รูปแบบ 

ผูแ้ต่ง./ปี พ.ศ.ท่ีพิมพ.์/ช่ือหนงัสือ./เล่มท่ี.(ถา้มี)/แปลโดย/ผูแ้ปล./คร้ังท่ีพิมพ.์(ถา้มี)/เมืองท่ี

พิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ 

 

ตวัอยา่ง 

เมทส์, บาร์ตนั. 2533. มนุษยก์บัธรรมชาติ. แปลโดย ประชา จนัทรเวศิน และชูศรี ก่ีด ารงกุล. 

กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ. 

Davenport, J.H. 1993. Computer algebra. Translated by Davenport, A. and Davenport, J.H.    

2nd ed. Great Britain: Academic Press. 

 

9.  สิทธิบัตร 

รูปแบบ 

ผูจ้ดสิทธิบตัร./ช่ือส่ิงประดิษฐ.์/ประเทศท่ีจดสิทธิบตัร หมายเลขสิทธิบตัร./วนั เดือน ปี ท่ีจด

สิทธิบตัร. 

 

ตวัอยา่ง 

สาธิต เกษมสันต.์ กรรมวธีิในการท าแอบโซลูตอลักอฮอล์. สิทธิบตัรไทยเลขท่ี 77. 4 กุมภาพนัธ์ 

2526. 

Kamder, A.D. Method and apparatus for constraining the compaction of components of a circuit 

layout. U.S. patent no. 5636132. 3 June 1997.
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รูปแบบการจัดหน้าเอกสารอ้างองิ 

 

1.  พิมพ ์ค าวา่ “เอกสารอา้งอิง” ดว้ยอกัษรขนาด 18 ตวัหนา ไวก้ลางหนา้กระดาษ 

2. เรียงรายการท่ีใช้อา้งอิงทั้งหมดไวด้ว้ยกนั โดยให้เรียงล าดบัตามตวัอกัษร โดยยึดวิธีการเรียงล าดบั

อกัษรตามแบบพจนานุกรม 

3.  ให้เรียงล าดับรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไว้ก่อน  แล้วจึงตามด้วยรายการบรรณานุกรม

ภาษาองักฤษ  

4. เร่ิมพิมพ์รายการบรรณานุกรมให้จดัการกระจายตวัอกัษรแบบชิดซ้าย (Align Text Left) เร่ิมพิมพ์

รายการเอกสารอ้างอิงแรก โดยให้ตวัอักษรแรกของบรรทัดแรกโดยการ ชิดขอบหน้ากระดาษ

ดา้นซ้าย ถา้พิมพไ์ม่หมดในหน่ึงบรรทดั ให้ข้ึนบรรทดัใหม่โดยยอ่หนา้เขา้ไป 1 แท็บ ถา้ไม่จบใน 2 

บรรทัด ให้ข้ึนบรรทัดใหม่ จัดให้ตรงบรรทัดท่ี  2 จนจบรายการ เม่ือเร่ิมรายการใหม่ ก็ให้ชิด

ขอบกระดาษดา้นซา้ยเช่นเดิม โดยไม่ตอ้งเวน้บรรทดั 

 


