
การเขียนเอกสารอางอิง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 สืบเนื่องจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับผลงานทางวิชาการ   ซึ่งมีขอเสนอแนะในสวน 
การเขียนเอกสารอางอิง ในตํารา  หนังสือ และงานวิจัยของผูขอกําหนดตําแหนง  พบวาสวนใหญยังเขียน 
ไมถูกตองตามหลักเกณฑ  กลุมอัตรากําลังและพัฒนาบุคคล  กองบริหารงานบุคคล  ไดรวมรวมขอมูล  เพ่ือผูขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการไดมีแนวทางในการเขียนเอกสารอางอิงไดถูกตอง   ดังนี้ 
 
การเขียนเอกสารอางอิงเปนไปตามขอกําหนด  ตอไปน้ี 
 1. การเรียงลําดับเอกสารไมตองมีเลขลําดับ และใหเรียงลาํดับชื่อผูแตงหรือรายงานตามตัวอักษร  
เริ่มดวยเอกสารภาษาไทยกอนแลวตามดวยเอกสารภาษาอังกฤษ  
 2. ใหแยกบรรทดัเอกสารอางอิงแตละตวัออกจากกัน เพ่ือความสวยงาม   
 3. เอกสารอางอิงหลายเร่ืองที่มีผูแตงคนเดียวกันหรือชุดเดียวกัน ใหเรียงตามลําดับปของเอกสาร ถามี
เอกสารอางอิงหลายเร่ืองโดยผูแตงคนเดียวกันหรือชุดเดียวกันในปเดียวกัน ใหใสอักษร "ก ข ค" และ "a b c" ใน
เอกสารภาษาอังกฤษ ไวหลงัปของเอกสาร (เวน 1 เคาะกอนใสตวัอักษร)  
 4. การเขียนชื่อผูเขียน  
  4.1. กรณีเอกสารภาษาไทย  
  ใหเขียนชื่อเตม็ โดยใช ชื่อตัว นําหนา ตามดวยนามสกุล และเวนระยะระหวาง ชื่อกับนามสกุล 2 
เคาะ โดยมีรูปแบบการเขยีน ดังนี้ คือ 
    4.1.1. กรณีผูแตงคนเดียว  
     รูปแบบทีใ่ช คือ "ชื่อ//นามสกุล"   เชน    วราวุฒิ//ครูสง 
    4.1.2.  กรณีผูแตง 2 คน  
     รูปแบบทีใ่ช คือ "ชื่อ//นามสกุล/และ/ชื่อ//นามสกุล"  เชน 
    วราวุฒิ//ครูสง/และ/รุงนภา//พงศสวัสด์ิมานิต 
    4.1.3.  กรณีที่มีผูแตงมากกวา 2 คน  
    ใหคั่นดวยเครือ่งหมาย "," สวนคนสุดทายใหใชคําวา "และ" รูปแบบทีใ่ช คือ 
"ชื่อ//นามสกุล,/ชื่อ//นามสกุลและ/ชื่อ//นามสกุล"  เชน  
วราวุฒิ//ครูสง,/อรพิน//ภูมิภมร/และ/รุงนภา//พงศสวัสด์ิมานิต 
  4.2. กรณีเอกสารภาษาอังกฤษ  
  ใหเขียนนามสกุลเต็ม ตามดวยชื่อที่เปนตวัยอ โดยมีรูปแบบการเขยีน ในกรณี ตาง ๆ ดังตอไปน้ี  
    4.2.1.  กรณีผูแตงคนเดียว  
    รูปแบบทีใ่ช คือ     "นามสกุล,/ชื่อยอ."   เชน Barford,/J.P.  
    4.2.2.  กรณีผูแตง 2 คน      ใหคั่นดวยคําวา "and" มีรูปแบบการเขียน คือ  
"นามสกุล,/ชื่อยอ.,/ชื่อยอ.//นามสกุล.//and/ชื่อยอ.//นามสกุล." เชน   Stonier,/R.Y.,/and/E.A.//Adelberg.  
    4.2.3.  กรณีที่มีผูแตงมากกวา 2 คน    ใหคั่นดวยเครื่องหมาย  ","  สวนคนสุดทายใหใชคาํ
วา "and" รูปแบบทีใ่ช คือ  "นามสกุล,/ชื่อยอ./and/ชื่อยอ.//นามสกุล." เชน  
Stonier,/R.Y.,//E.A.//Adelberg.//and/J.L.//Ingraham.  
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  4.3. หลักเกณฑของการเขียนเอกสารอางอิงจากหนังสือ หรือตํารา (Text)  
  การเขียนปทีพิ่มพ สํานักพิมพ และชื่อสถานที่พิมพ ในหนังสือภาษาตางประเทศ (หรือหนังสือ
ภาษาไทยบางกรณี) ซึ่งมักมีการเขียนสบัสน ทําใหการอางอิงไมถูกตอง เน่ืองจากหนังสือตางประเทศมี Editorial 
Offices ทั่วประเทศ ผูเขียนอางอิงบางคนนําที่อยูที่ผูแตงหนังสือทํางาน ซึ่งเขียนที่ปกหนามาอาง (ยกเวนกรณี 
ที่สํานักพิมพ และชื่อสถานที่พิมพนั้นเปนที่เดียวกันกับที่ผูแตงหนังสือทํางาน) 
  วิธีการทีถู่กตอง  
คือ ตองหาคําวา "Copyright ©" หรือคําวา "สงวนลิขสทิธิ์" ซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกบั ปที่พิมพ สํานักพิมพ และชื่อ
สถานที่พิมพ เชน   หนังสือ Yeast Physiology and Biotechnology  
 มี สํานักพิมพ John Wiley & Sons Ltd.  
 มี Editorial Offices อยูในเมืองตาง ๆ ทั่วโลก เชน Chichester New York Weinheim Brisbane 
Singapore และ Toronto  
 โดย มีผูแตง ชื่อ Walker, G.M. ทํางานที่ University of Abertay Dundee เมือง Dundee ประเทศ 
Scotland ซึ่งมี   Copyright © 1998 by  

John Wiley & Sons Ltd., Baffins Lane, Chichester,  
West Sussex PO19 1UD, England  

 ดังนั้น การเขียนอางอิงที่ถูกตอง คือ 
  Walker, G.M. 1998. Yeast Physiology and Biotechnology.  
  John Wiley & Sons Ltd.,Chichester. 350 p.  

สวนครั้งที่พิมพนั้นหาไดจากคําอธิบายลาง Copyright © หรือสวนอ่ืนที่เก่ียวของ 
 
  4.4. การอางอิงหมายเลขหนาของหนังสือ  
    4.4.1.  ภาษาตางประเทศ  
     4.4.1.1. ถาอางเพียง 1 หนา ใช "p." หนาตัวเลข เชน p./25  
     4.4.1.2. ถาอางหลายหนา ใช "pp." หนาตัวเลข เชน pp.//25 - 30 (กรณีที่เปน
วารสาร ไมตองมี pp. หนาตัวเลข)  
    4.4.2.  ภาษาไทย  
     4.4.2.1.  ใหใชตวัยอ "น." หนาตัวเลข ทัง้กรณีหนาเดียวและหลายหนา  
  4.5.  ชื่อวิทยาศาสตรของสิ่งมีชีวติ ใหใชตัวเอียงเทาน้ัน  
  4.6.  คําวา in vitro หรือคําอ่ืนที่คลายกัน ใหใชตัวเอียงเทาน้ัน  
  4.7.  เอกสารอ่ืนที่ไมใชวารสาร ตองระบุจํานวนหนาทั้งหมดดวย เชน  
    เอกสารภาษาไทยใหใช "p."หลังตัวเลขแสดงจํานวนหนา   
    เชน "630/p."  
  
    เอกสารภาษาไทยใหใช ตัวยอ "น."หลังตัวเลขแสดงจํานวนหนา   
    เชน  "30 น."  
 

http://agro-industry.rmutsv.ac.th/project_agro/ch_4/rf_43.htm
http://agro-industry.rmutsv.ac.th/project_agro/ch_4/rf_44.htm


  4.8. ชื่อวารสารภาษาตางประเทศตองเขียนดวยคํายอตัวธรรมดา ยกเวนคาํที่ยอไมได การเขียน
ชื่อยอวารสารใหยอตามที่วารสารฉบับนัน้ ๆ กําหนดไวเปนตัวอยาง ซึ่งมักพิมพไวที่หัว หรือทายกระดาษ
แลวแตวารสาร  เชน Biotechnology and Bioengineering ใหเขียนเปน  Biotechnol./Bioeng.  
  Food Technology ใหเขยีนเปน    Food/Technol.  
  Process Biochemistry ใหเขียนเปน  Proc./Biochem.  
  Journal of Fermentation and Technology ใหเขียนเปน  J./Ferment./Technol.  
 
  4.9.  ชื่อเร่ืองหนังสือภาษาอังกฤษหรือชื่อเรื่องที่เอกสารน้ันอางถึงอีกทอดหน่ึง ทุกคําจะตองขึ้นตน
ดวยตวัพิมพใหญ ยกเวนคาํที่เปนคํานําหนานาม คําสันธาน และคําบุพบท เชน on of the เปนตน หากคําน้ัน ๆ 

เปนคําแรกของชื่อเรื่องใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ   เชน  

หมายเหตุ :     การเขียน "ชื่อเร่ืองปญหาพิเศษ" ใหใชรูปแบบนี้ดวย  
 
  4.10.  ชื่อเร่ืองวารสารภาษาอังกฤษ เฉพาะคําแรกเทาน้ันจะตองขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ นอกน้ันไม
วาคําที่เปนคํานําหนานาม คําสันธาน และคําบุพบท เชน on of the เปนตน ใหขึ้นตนดวยตัวพิมพเล็กทั้งหมด   

    

  4.11.  ชื่อ Conference ใหเขียนเตม็  
  4.12. คําวา วิทยานิพนธปริญญาโท หรือคําอ่ืน ๆ ที่มีความหมายเดียวกัน ใหใชคําวา "วทิยานิพนธ 
+ ชื่อแขนงวิชา + มหาบัณฑิต" และใหคาํวา "ศาสตร" ที่ตามหลังคําวา "มหาบัณฑิต" แทนที่จะใช "ศาสตร"       

                       

 
  4.13.  การยอจํานวนครั้งในการพิมพ ใหเขียนเฉพาะจํานวนคร้ังที่พิมพมากกวา 1 คร้ังเทาน้ัน 
ดังตอไปน้ี  

   

 
 
 
 
 



 5.  ตัวอยางและรูปแบบการเขยีนรายชื่อเอกสารอางอิง  
  5.1.  หนังสือ 
   5.1.1.  หนังสือ หรือตํารา (Text)  
    5.1.1.1. กรณีผูแตงคนเดียว  
หนังสือภาษาไทย 
รูปแบบท่ีใช คือ   ช่ือ//นามสกุล.//ปท่ีพิมพ.//ช่ือเรื่อง.//พิมพครั้งท่ี.//สํานักพิมพ,/สถานท่ีพิมพ.//
จํานวนหนา     
 ถาพิมพคร้ังที่ 1   ไมตองแสดงในเอกสารอางอิง 
ตัวอยาง....  
สุรพล อุปดิสสกุล. 2521. สถิติการวางแผนการทดลองเบื้องตน.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพ ฯ.  
 145 น.  
วราวุฒิ ครูสง. 2532. เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม. สํานักพิมพโอเดียนสโตร, กรุงเทพ ฯ. 95 น.  
หนังสือภาษาอังกฤษ 
 รูปแบบท่ีใช คือ   นามสกุล,/ช่ือ.//ปท่ีพิมพ.//ช่ือเรื่อง.//พิมพครั้งท่ี.//สํานักพิมพ,/สถานท่ี
พิมพ.//จํานวนหนา  
 
ตัวอยาง....  
Walker, G.M. 1998. Yeast Physiology and Biotechnology. 2nd ed.  
 John Wiley & Sons Ltd., Chichester. 350 p.  
Kempthorne, O. 1967. The Design and Analysis of Experimentals.  
 Robert E. Kreieger Publ. Co., Inc., New York. 631 p.  
 
     5.1.1.2. กรณีผูแตง 2 คน ขึ้นไป  
ตัวอยาง....  
วราวุฒิ ครูสง และ รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต. 2532. เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม.  
 สํานักพิมพโอเดียนสโตร, กรุงเทพ ฯ. 320 น.  
Stonier, R.Y., E.A. Adelberg. and J.L. Ingraham. 1976. The Microbial World.  
 Prentice Hall, Inc., New Jersey. 360 p.  
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     5.1.1.3. กรณีตองการอางอิงเอกสารบางเน้ือหาในหนังสือของผูแตงคนนั้น  
ตัวอยาง....  
วราวุฒิ ครูสง และ รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต. 2532. การผลิตยีสตขนมปง, น. 25 - 50.  
 ใน เทคโนโลยกีารหมักในอุตสาหกรรม. สํานักพิมพโอเดียนสโตร, กรุงเทพ ฯ.  
Rose, A.H. and J.S. Harisson. 1971. The yeast, pp. 314 - 365. In Physiology  
 and Biochemistry of Yeast. Vol. 2. Academic Press, Lodon.  
หมายเหตุ : จะสังเกตวา  
จํานวนหนาทายจะไมมีเน่ืองจากไประบุในเน้ือหาที่ตองการแลว การอางอิงแบบน้ีเปนการเจาะลึกทําใหรายงานมี
ความชัดเจนมากขึ้น หากไมสามารถระบเุน้ือหาไดก็ใหใชรูปแบบปกติก็ได แตควรหลีกเลี่ยง  
 
     5.1.1.4. กรณีอางอิงเอกสารของบุคคลหน่ึงที่ปรากฏในหนังสือที่รวบรวมโดยอีกบุคคล
หนึ่ง  
   รูปแบบจะเหมือนกับขอที่ 5.1.1.3. แตเพ่ิมชื่อของผูรวบรวม และวงเล็บวา (ผูรวบรวม) สวน
หนังสือตางประเทศถาผูรวบรวมคนเดียวใหวงเล็บวา (ed.) ถาผูรวบรวมมากวา 2 คน ขึ้นไป ใหวงเล็บวา (eds.) 
ตัวอยาง....  
ไพโรจน จวงพานิช. 2520. โรคออยที่เกิดจากเช้ือรา, น. 141 - 145. ใน เกษม สุขสถาน  
 และ อุดม พูลเกษ (ผูรวบรวม). หลักการทําไรออย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพ ฯ.  
Spraque, G.F. 1966. Quantitative genetics in plant improvement, pp. 315 - 354. In  
 K.J. Frey (ed.). Plant Breeding. The Iowa State University Press, Ames, Iowa.  
Burrow, S. 1970. Baker's yeast, pp. 250 - 290. In Rose, A.H. and  
 J.S. Harrisson (eds.). The Yeast. Vol. 3. Academic Press, New York.  
 
   5.1.2. หนังสือแปล  
    รูปแบบการเขยีนจะเหมือนขอ 5.1.1.1 - 2 แตเพ่ิมคําวา "แปลจาก" 
ตัวอยาง....  
กฤษฎา สัมพันธารักษ. 2521. พืชไร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพ ฯ. 349 น.  
 แปลจาก Litzenberger, S.C. (ed.). Guide for Crops in the Tropics and the Subtropics. Agency  
 for International Development, Washington D.C.  
Millot, G. 1978. Geology of Clays. (English Translation from France).  
 Springer Verlay, New York. 429 p.  
หมายเหตุ  

สําหรับหนังสือหรือตําราที่มีสถานที่พิมพมากกวา 1 แหง ใหเขียนแหงแรกเพียงแหงเดียว  
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  5.2.  เอกสาร  
    5.2.1. เอกสารประเภทวารสาร (periodicals)  
    รูปแบบการเขยีน 
    ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ.//ชื่อเรื่อง.//ชื่อวารสาร.//ฉบับที่/(เลมที่ของวารสาร)/:/เลขหนา  
หมายเหตุ  
 เลมที่ของวารสาร หากไมระบุเลมก็ไมตองใส วารสารตางประเทศบางชนิดที่จําเปนระบุเลมที่ เชน  
J. Ferment. Technol, Proc. Biochem. 
 เปนตน  
 
 
ตัวอยาง...  
พูนสุข ประเสริฐสรรพ และ วรรณา ชูฤทธิ์. 2531. ปญหาและการแกไขการเกิดสีแดงใน  
 น้ําเสียของโรงงานแปรรูปอาหารทะเล. ว./สงขลานครินทร. 10 : 439 - 446.  
Barford, J.P. 1990. A general model for aerobic yeast growth : Continuous culture.  
 Biotechnol. Bioeng. 35 : 907 - 920.  
 
   5.2.2.  เอกสารประกอบรายงาน  
     5.2.2.1. กรณีที่มีชื่อบุคคลเปนผูรายงาน  
  รูปแบบการเขยีน 
  ชื่อผูเขียน.//ปที่พิมพ.//ชื่อเรื่อง.//ชื่อรายงานประกอบ.//สํานักพิมพ,/สถานที่พิมพ.//จน.หนา 
 
ตัวอยาง... 
ธวัช ลวะเปารยะ. 2513. การผสมพันธุและปรับปรุงพันธุขาวโพดหวาน. รายงานความ  
 กาวหนาโครงการวิจัยขาวโพดและขาวฟาง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพ ฯ. 42 น.  
Hammond, J.J. and R.F. Mum. 1972. A general factorial analysis of variance  
 Program for the IBM 360. Uni. Nebraska Statist. Lab. Rep. Ser. No. 9. 53 p.  
 
     5.2.2.2. กรณีสมาคม สภา คณะกรรมการ กรม กอง สํานักงาน หรืออ่ืน ๆ ที่คลายกัน
รายงาน  
ตัวอยาง...  
กองพืชไร. 2520. พันธุพืชไร 2520. เอกสารวิชาการเลมท่ี 2. กรมวิชาการเกษตร,  กรุงเทพ ฯ. 16 น.  
A.O.A.C. 1990. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analysis Chemistry.  
 15th ed. The Association of Official Analysis Chemists. Arlington, Virginia.  
 
 

http://agro-industry.rmutsv.ac.th/project_agro/ch_4/rf_521.htm
http://agro-industry.rmutsv.ac.th/project_agro/ch_4/rf_5221.htm
http://agro-industry.rmutsv.ac.th/project_agro/ch_4/rf_5222.htm
http://agro-industry.rmutsv.ac.th/project_agro/ch_4/rf_5222.htm


     5.2.2.3. กรณีอางเอกสารของบุคคลหนึ่งที่ปรากฏในรายงานโดยอีกบุคคลหนึ่งหรอื
คณะกรรมการ หรือสํานักงาน ฯลฯ อีกชุดหน่ึง  
 
ตัวอยาง...  
กนกพร วิชิตการ, พจน พิมะนิตย และ อาวุธ ณ ลําปาง. 2520. การรวบรวมและศึกษา  
 พันธุทานตะวนั, น. 248 - 252. ใน รายงานผลการทดลองพืชนํ้ามันฤดูแลง พ.ศ. 2520.  
กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพ ฯ.  
Oupadissakoon, S. and R.R. Harward. 1970. Variability in sorghum trials at  

Farm Suwan, pp. 119 - 126. In Thailand National Corn and Sorghum Program 1970 Annual 
Report. Kasetsart Univ. and Dep. Agr., Bangkok.  

 
     5.2.2.4. กรณีอางอิงเอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูรายงาน  
ตัวอยาง...  
นิรนาม. 2522. กรรมวิธีการผลิตเมล็ดมะมวงหิมะพานตออกสูตลาด, น. 24 - 32. ใน กลุมเกษตรกร  

ผูปลูกมะมวงหิมพานต อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (ผูรวบรวม). มะมวงหิมพานต.  
โรงพิมพศิริภัณฑออฟเซท, ขอนแกน.  

Anonymous. 1968. Notice to growers relative to the naming and release of a commercial variety of  
 upland cotton, Acala 3080. New Mexico Agr. Exp. Sta. and U.S. Dep. Agr. Memo. 6 p.  
 
    5.2.3. เอกสารที่ไมปรากฏสํานักพิมพ แตเปนทีย่อมรับในสาขานั้น และสามารถหา
แหลงที่มาแนนอนที่ปรากฏในเอกสารนั้น  
ตัวอยาง...  
ณรงค ภิญโญ. 2519. เตาเผาลิกไนตแบบเอนกประสงค รุน 2519. สถานีทดลองยาสูบแมโจ, เชียงใหม. 8 น.  
 
    5.2.4.  รายงานสัมมนา     รูปแบบท่ีใช คือ  
ชื่อ//นามสกุล.//ปที่พิมพ.//ชื่อเรื่องสัมมนา,/เลขหนารายงาน.// ใน/รายงานสัมมนาวิทยาศาสตรบณัฑิสาขา……// 
 ภาควิชา,/ชื่อคณะ.//ชื่อสถาบัน.  
ตัวอยาง...  
อุทัย ไชยคํา. 2543. อาหารที่ผลติจากพืชผลและสตัวทีผ่านกระบวนการพันธุวศิวกรรม, น. 2 - 16.  

ใน รายงานสัมมนาวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ. ภาควิชาอุตสากรรมเกษตร, คณะ
เกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.  

หมายเหตุ  
 หากไมตองการระบุเลขหนารายงานใหเขียน แตตองระบุจํานวนหนาทั้งหมดไวตอนทาย และตดัคําวา " 
ใน" ออก ดังนี้ คือ  
ชื่อ//นามสกุล.//ปที่พิมพ.//ชื่อเรื่องสัมมนา.//รายงานสัมมนาวิทยาศาสตรบัณฑติสาขา……//ภาควิชา,/ชื่อคณะ.// 
 ชื่อสถาบัน.//จน.หนาทั้งหมด.  
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ตัวอยาง...  
อุทัย ไชยคํา. 2543. อาหารที่ผลติจากพืชผลและสตัวทีผ่านกระบวนการพันธุวศิวกรรม.  
 รายงานสัมมนาวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ.  ภาควิชาอุตสากรรมเกษตร, 
 คณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช. สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล. 30 น.  
 
   5.2.5.  ปญหาพิเศษ  
รูปแบบทีใ่ช คือ  
ชื่อ//นามสกุล.//ปที่พิมพ.//ชื่อเรื่องปญหาพิเศษ,/เลขหนารายงาน.// ใน/ปญหาพิเศษวทิยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขา……//ภาควิชา,/ชื่อคณะ.//ชื่อสถาบัน.  
 
ตัวอยาง...  
อุทัย ไชยคํา. 2543. สภาวะที่เหมาะสมในการกลั่นบรั่นดีผลไม, น. 2 - 25. ใน ปญหาพิเศษ  

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชวีภาพ.  ภาควชิาอุตสากรรมเกษตร, 
คณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช. สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล.  

หมายเหตุ  
 หากไมตองการระบุเลขหนารายงานใหเขียน แตตองระบุจํานวนหนาทั้งหมดไวตอนทาย และตดัคําวา  
" ใน" ออก ดังนี้ คือ  
ชื่อ//นามสกุล.//ปที่พิมพ.//ชื่อเรื่องปญหาพิเศษ.//ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรบัณฑติาขา……//  
 ภาควิชา,/ชื่อคณะ.//ชื่อสถาบัน.//จน.หนาทั้งหมด.  
ตัวอยาง...  
อุทัย ไชยคํา. 2543. สภาวะที่เหมาะสมในการกลั่นบรั่นดีผลไม. ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรบัณฑติ  
 สาขาเทคโนโลยีชวีภาพ. ภาควิชาอุตสากรรมเกษตร, คณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช. 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. 30 น.  
 
    5.2.6.  วิทยานิพนธ (Thesis)  
    รูปแบบทีใ่ช คือ  
ชื่อ//นามสกุล.//ปที่พิมพ.//ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ.//วิทยานิพนธ….บัณฑิต.//ชื่อสถาบัน.//จน.หนาทั้งหมด.  
หมายเหตุ  
 ชองที่วางเปนชื่อหลักสูตร เชน วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ, วิศกรรมศาตรมหาบัณฑิต  
ตัวอยาง...  
สุวิทย สวุรรณโณ. 2535. การเลี้ยงแบคทีเรียสังเคราะหแสงในน้ําเสียของโรงงานแปรรูปอาหารทะเล.  
 วิทยานิพนธวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 153 น.  
Thongpradistha, S. 2007. Decolorization of Sugar Syrup by using Bagasse Fly Ash.  
 M.S. Thesis in Biotechnology. School of Bioresources and Technology. King Mongkut’s  
 University of Technology Thonburi . 111 p.  
 

http://agro-industry.rmutsv.ac.th/project_agro/ch_4/rf_525.htm
http://agro-industry.rmutsv.ac.th/project_agro/ch_4/rf_526.htm


   5.2.7.  การอางอิงจากอินเทอรเน็ต  
  การเขียนอางอิงแบบน้ียังไมมีการเขียนที่แนนอน แตรูปแบบการเขยีนอางอิงเทาที่ไดพบเจอและเปน
ที่นิยมกัน คือ  
นามสกุล, ชื่อยอ.//ปที่พิมพ.//ชื่อเรื่อง//เขาถึงไดจาก (http://www………….) /:/mm/dd, yyyy.  
ชื่อ//นามสกุล.//ปที่พิมพ.//ชื่อเรื่อง//เขาถึงไดจาก (http://www………….) /:/วัน/เดือน/พ.ศ.  
หมายเหตุ  
 จะมีคําวา "เขาถึงไดจาก…." ที่เขียนเปนตัวอักษรเอียง หากไมสามารถระบุชื่อผูเขยีนไดก็ใหใชหลักการ
เชนเดียวกบัการอางอิงเอกสารทั่ว ๆ ไป เชน  
 
ตัวอยาง...  
นิรนาม. มปป. ระบบสารสนเทศดานพลงังานและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย.  
 เขาถึงไดจาก http://www.teenet.chula.ac.th/conserv/info.asp : 25 มกราคม 2544.  
Anonymous. 2003a. Engineering Biotechnology WebBooks : Bioreactors. เขาถึงไดจาก  
 http://www.chemeng.drexel.edu/web_books/EngBio/HIDDEN/react/tocdes.htm : April 9, 2003  
Forday, W.L. 2003. E-learning of Biochemical_Engineering. Department of Biotechnology,  
 Ngee Ann Polytechnic, Singapore.   เขาถึงไดจาก http://www.np.edu.sg\~dept-
 bio\biochemical_engineering\ lectures\index.htm : Frebuary 15, 2003.  
 

 
ตัวอยางการเขียนรายชื่อเอกสารอางอิง 

 
หนังสือ ตํารา และรายงานท่ัวไป 
ก.  หนังสือภาษาไทย 
ชาญวิทย  เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสดิศรี .2518. ประวัตศิาสตรและนักประวัตศิาสตรไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพมิพ 
 ประพันธสาสน 
ข.  หนังสือภาษาตางประเทศ 
Burgers, E.W., H. J. Locke, and M. N. Thomas. 1963. The Family : From Institution to Companionship. 3rd ed.  
 New York : American Book Company. 
Saihoo, Pattaya. 1980. The Hill Tribes of Northern Thailand. Bangkok : The Sompong  Press Ltd. 
 
ค.  หนังสือท่ีผูเขียนเกินสามคน 
เฉลิม จันปฐมพงษ และคณะ. 2520. ประวตัิศาสตรสังคมไทย. นนทบุรี : ชัยศิริการพิมพ 
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ง. หนังสือท่ีผูเขียนเปนสถาบัน/นิติบุคคล 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2523. ชนบทไทย . กรุงเทพฯ : โรงพมิพสํานัก 
 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 
 
จ. หนังสือแปล 
จันทรเกษม  ศิริโชค. 2508. ความจําเริญทางเศรษฐกิจตามลําดับข้ัน . พระนคร : สภาวิจัยแหงชาติแปลจาก  
 W.W.Rostow. 1971. Stages of   Economic Growth.  Cambridge : Cambridge University Press. 
 
ฉ. หนังสือประเภทรายงาน 
กองนโยบายและวางแผน. สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ. 2520. รายงานผลการวิจยัเร่ืองภาษาการสอนและ 
 การวิจยัทางสังคมศาสตรในประเทศไทย .     กรุงเทพฯ. 
 
ช. หนังสือท่ีมีการอางอิงสองทอด 
ใจเฉิด  เท่ียงธรรม. 2517. มานุษยวิทยาเบ้ืองตน . กรุงเทพฯ : พัฒนาการพิมพ อางถึง Laser Ward. 1971.  
 The Development of Manking .  New York : Rinheart and Winston. 
 
ซ.  หนังสือท่ีมีการอางอิงบางตอน 
Coulson, L.A. 1990. Female Baby Coomers - Savings over Time . In M.L. Carsky (Ed.) Proceedings of the 36th  
 Annual Conference of the American Council on Consumer  Invents.  pp. 316-321. Columbia, MO : 
 American Council on Consumer Intersts.   
 
รายงานการประชุมสัมมนา 
 ฉัตร  ชําชอง. 2530. "สินคาเกษตรที่มีศักยภาพการสงออก" การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 คร้ังท่ี 25 สาขาเกษตรศาสตร   และบริหารธุรกิจ   คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัย  
 เกษตรศาสตร ระหวาง 3-5 กุมภาพันธุ 2530. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530 : 58-75. 
 
วิทยานิพนธ. 
เกษรา  พันธสุโภ. 2538. ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติการสอนของครูผูสอนช้ันเด็กเล็ก . กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ 
 ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.     
 
 
 
 



วารสารและหนังสือพิมพ 
ก. บทความในวารสาร 
สมร  นิติทัณฑประภาส. 2534. "การปฏิบัติมารยาทและศีลธรรมคนอเมริกันในทศวรรษ ค.ศ. 1920 ." สังคมศาสตร 
 และมนษุยศาสตร, 1 (มกราคม -  กุมภาพนัธ 2542) : 47-71. 
Richard, L., B. Rollerson, and J. Phillips. 1991. "Perceptions of Submissiveness : Implications for Victimization." 
 Journal of Psychology. 125(4) : 407-411. 
 
ข.  บทวิจารณในหนังสือในวารสาร 
เกศินี  พงสนนัท. 2517. "วจิารณเร่ืองการวัดในการจดัการงานบุคคล โดย สวัสดิ์  สุคนรังษี" วารสารพัฒนบริหาร 
 ศาสตร , 14 (กรกฎาคม 2517) :  379-381. 
 
ค. บทความในหนังสือพิมพ 
นภา  อุบลมาน. 2524. "ชาวเขาท่ีกําลังจะเปนชาวเรา" ไทยรัฐ  (13 กันยายน 2524). นิรนาม. 2521. "ผังเมืองธุรกิจ"  
 ธุรกิจ (6-13 สิงหาคม 2521 ธุรกิจ (6-13 สิงหาคม 2521) : 6.   
 
 

------------------- 
 

 

เอกสารอางอิง 
 
นายศรีอุบล ทองประดิษฐ.  2548.  หลักเกณฑการเขียนเอกสารอางอิง.  เขาไดจาก 
 http://agro-industry.rmutsv.ac.th/e-learning.php 
 
สุรพงษ ช่ืนเจริญ.  มปป.  การเขียนรายงานการวจิัยและการประเมินผลการวิจัย.   เขาได
จาก   http://easymath.igetweb.com 
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