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ระเบียบการเขียนนพินธตนฉบบัเพือ่ตีพิมพใน 

วารสารวจิัยและนวตักรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทําขึ้นเพ่ือเปนสื่อกลาง

ในการเผยแพรความรู งานวิจัยและนวัตกรรมตางๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ทางกองบรรณาธิการมีความยินดียิ่งที่จะรับผลงานทางวิชาการจากทุกทาน เพื่อตีพิมพและ

เผยแพรในวารสาร และเพื่อความสะดวกในการพิจารณา ทางกองบรรณาธิการจึงขอแนะ

แนวทางในการเตรียมนิพนธตนฉบับและการสงนิพนธตนฉบับ ดังตอไปนี ้

1. เงื่อนไขการรบัตีพิมพ 

1.1 นิพนธตนฉบับที่สงมาเพื่อพิจารณาลงตพีิมพจะตองไมเคยเผยแพรในวารสารใดมากอน และไม

อยูในระหวางการพิจารณาของวารสารอื่น หากมีเนื้อหา ขอมูลวิจัยบางสวนเคยพิมพในรายงาน การ

ประชุมวิชาการจะตองมีสวนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากสวนที่เคยลงพิมพและตองมีคุณคาทางวิชาการที่

เดนชัด  

1.2 กองบรรณาธิการ ตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตอง คุณภาพของบทความตนฉบับ และเตรียม

ตนฉบับจัดสงใหผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชานั้นๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อตรวจประเมินคุณภาพของบทความจํานวนไมนอยกวา 2 

ทานตอเรื่อง  

1.3 กองบรรณาธิการรวบรวม สรุปขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และจัดสงใหผู

นิพนธเพ่ือปรับปรุงแกไข  

 1.4 ผูนิพนธดําเนินการปรับปรุงแกไขใหแลวเสร็จภายใน 1 สัปดาหนับจากวันที ่ไดรับผลการ

ประเมินนิพนธตนฉบับ และสงกลับมายังกองบรรณาธิการในระบบผานเว็บไซต https://ph01.tci-

thaijo.org/index.php/JRIST 

  1.5 กองบรรณาธิการตรวจสอบการปรับแกไข ความถูกตอง และรูปแบบการเขียนนิพนธตนฉบับ 

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ ์ในการตีพิมพเฉพาะตนฉบับที่ผานความเห็นชอบตามรูปแบบของกอง

บรรณาธิการเทานั้น 

  1.6 หลังจากผานการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ และไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

แลว กองบรรณาธิการดําเนินการออกหนังสือตอบรบัการตีพิมพ และเผยแพรนิพนธตนฉบับดังกลาว  

  1.7 กองบรรณาธิการ ดําเนินการรวบรวมตนฉบับที่จะตีพิมพและตรวจสอบความถูกตอง กอน 

จัดสงโรงพิมพ และเผยแพรผานทางเว็บไซต  

  1.8 กองบรรณาธิการ ดําเนินการเผยแพรวารสาร ที่ตีพิมพแลว (Published) ผานทางเว็บไซต 

พรอมท้ัง สงวารสารฉบับตีพิมพใหกับผูทรงคุณวุฒิ ผูเขียน และหนวยงานอ่ืนๆ เพื่อใชประโยชน 
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2. บทความที่รับพิจารณาลงพิมพ 

  2.1 นิพนธตนฉบับ หมายถึง บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร วิจัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ครอบคลุมประเด็นทางดานวิทยาศาสตรพื ้นฐาน วิทยาศาสตรประยุกต 

วิทยาศาสตรสุขภาพ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ซึ่งจะตองมีรูปแบบการนําเสนอตามขอกําหนดของวารสารฯ โดยมีความยาวไมตํ่ากวา 8 และ

ไมเกิน 15 หนากระดาษ B5 หรือขนาดกระดาษ 18.2 X 25.7 เซนติเมตรและมีการอางอิงตามระบบ APA 

6th (American Psychology Association)  

2.1.1 บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ ่งเปนเรื่องที่นาสนใจ เปนความรูใหม ที ่ผานการ

รวบรวม เรียบเรียง แสดงความคิดเห็นของผูเขียนในรูปแบบวิธีการนําเสนอถูกตองตามหลักวิชาการ โดย

อาจเปนการวิจารณ ตั้งขอสังเกต หรือใหขอเสนอแนะบนพื้นฐานองคความรูในเชิงวิชาการที่ถูกตองและ

เหมาะสม ประกอบไปดวยชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธ สถานที่ทํางาน การติดตอ บทคัดยอ คําสําคัญ บทนํา เนื้อ

เรื ่อง บทสรุป กิตติกรรมประกาศ(ถามี) เอกสารอางอิง  ซึ ่งลักษณะองคประกอบของเนื้อเรื ่องอาจ

คลายคลึงกับบทความวิจัย  แตไมมีเนื้อหาของวัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง ผลการวิจัยหรือผลการ

ทดลอง เปนตน 

2.1.2 บทความวิจ ัย หมายถึง งานเขียนซึ ่งเปนเรื ่องที ่นาสนใจ เปนความรู ใหม ที ่ม ีร ูปแบบ

การศึกษาเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัยทางวิชาการ ประกอบไปดวยชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธ สถานที่ทํางาน การ

ติดตอ บทคัดยอ คําสําคัญ บทนําซึ่งกลาวถึงความเปนมาของปญหา วัตถุประสงค วิธีการวิจัย ผลและ

อภิปรายผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ(ถามี) เอกสารอางอิง 

 

3. การสงตนฉบบั 

  ผูนิพนธตองดาวนโหลดแบบฟอรมบทความวิชาการหรือบทความวิจัย และเอกสารนําสงบทความ 

โดยกรอกขอมูลใหครบถวน จากนั้นใหสมัครเพ่ือสงบทความ พรอมทั้งแนบไฟลใบนําสงบทความ และไฟล

บทความทั้งในรูปแบบ Word และ PDF  โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และสงไฟลบทความจาก

เว็บไซต https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JRIST 

 

4. การจดัเตรยีมนพินธตนฉบบั 

  4.1 เคาโครงหนากระดาษ  

เพื ่อความเหมาะสมของรูปแบบการนําเสนอบนกระดาษ B5 หรือขนาดกระดาษ 18.2 X 25.7 

เซนติเมตร โดยกําหนดกั้นหนา กั้นหลัง ขอบบน ขอบลาง ขอบขวา 2.00 เซนติเมตร และขอบซาย 2.80 

เซนติเมตร  ใชรูปแบบอักษร TH Sarabun New ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ใหใสเลขหนากึ่งกลาง

ลาง ตั้งแตตนจนจบบทความ บทความจะถูกจัดพิมพในรูปแบบ 1 คอลัมนในรูปแบบขาวดําเทานั้น 

 4.2 รูปแบบและขนาดอักษร  
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ตัวอักษรทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษรเพื ่อความเหมาะสมของรูปแบบ TH 

Sarabun New สีดําเทานั้น  โดยกําหนดรูปแบบ ขนาด และรายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 การกําหนดรูปแบบและขนาดอักษรในนิพนธตนฉบับ 

สวนประกอบบทความ 

บทความภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

Font = TH Sarabun New 

ขนาดอกัษร ลกัษณะตวัอกัษร 

ชื่อเรื่องภาษาไทย 

ยาวไมเกิน 2 บรรทัด 

16 [CT] ตวัหนากึ่งกลาง 

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 

ยาวไมเกิน 2 บรรทัด 

16 [CT] ตวัหนากึ่งกลาง 

ชื่อผูนิพนธ และผูนิพนธรวม 14 [CT] ตัวปกตก่ึิงกลาง 

สังกัดผูนิพนธ และผูนิพนธรวม 14 [CT] ตัวปกตก่ึิงกลาง 

E-mail Address ของผูนิพนธประสานงาน

หลัก 

14 [CT] ตัวเอียงก่ึงกลาง 

หวัขอบทคดัยอ และ Abstract 14 [LJ] ตวัหนาชดิซาย 

เน้ือหาในบทคัดยอ และ Abstract 14 [LRJ] ตัวปกตจิัดกระจาย 

หวัขอหลกัๆ เชน บทนาํ วตัถปุระสงค วิธกีาร

วจิยั และอื่นๆ 

14 [LJ] ตวัหนาชดิซาย 

เน้ือหาภายในหัวขอทุกขอ 14 [LRJ] ตัวปกตจิัดกระจาย 

ภาพที ่ 14 [LJ] ตวัหนาชดิซาย 

ที่มา 14 [LJ] ตัวปกติชิดซาย 

ตารางที ่ 14 [LJ] ตวัหนาชดิซาย 

หมายเหตุ 14 [LJ] ตัวปกตชิิดซาย 

การอางอิงในเนื้อเรื่องตามระบบ APA 14 [LRJ] ตัวปกตจิัดกระจาย 

หมายเหตุ: CT = ก่ึงกลาง, LJ = ชิดซาย, LRJ = Left and Right Justified (กระจาย) 

 4.3 หนาแรก 

หนาแรกของบทความจะประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธ และผูนิพนธรวม สังกัดของผูนิพนธ 

และผูนิพนธรวม และ E-mail Address ของผูนิพนธประสานงานหลัก โดยจัดหนาในรูปแบบ 1 คอลัมน 

และสําหรับสวนอ่ืน ๆ ดังรายละเอียดตอไปนี ้

4.3.1 ช่ือเรื่อง 

พิมพอยู กึ ่งกลางหนากระดาษ ขนาดและตัวพิมพอักษรตามที ่ระบุในตารางที ่ 1 โดยชื่อเรื ่อง
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ภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญทุกตัวแรกของคํา  

4.3.2 ช่ือผูนิพนธ 

พิมพอยูกึ่งกลางหนากระดาษ ถามีมากกวา 1คน ใหพิมพคําวา "และ" หนาชื่อคนสุดทาย โดยให

วรรค 1 ตัวอักษรหนาคําวา"และ" แตไมตองวรรค 1 ตัวอักษร หลังคําวา "และ" โดยไมตองใสคํานําหนาชื่อ

หรือตําแหนงทางวิชาการใดๆ ทั้งสิ้น  

 

พรรณวิภา แพงศรี1 และจินตจุฑา ขําทอง1* 

 

ถามีมากกวา 2 คน ใหเวนวรรค 1 ตัวอักษร ระหวางผูนิพนธคนแรกและคนที่สอง และใหพิมพคาํ

วา "และ" หนาชื่อคนสุดทายแตไมตองวรรค 1 ตัวอักษร หลังคาํวา "และ"  โดยไมตองใสคํานําหนาชื่อหรือ

ตําแหนงทางวิชาการใดๆ ทั้งสิ้น  

และใหใชตัวเลขอารบิกพิมพแบบตัวยกตอทายนามสกุล เพื่อแสดงความแตกตางของสังกัดโดยให

ทําเครื่องหมาย * ไวบนนามสกุลของผูนิพนธประสานงานหลัก (เจาของ E-mail Address) ดังตวัอยาง 

 

พรรณวิภา แพงศรี1 จินตจุฑา ขําทอง1* และมานี มีมานะ2 

 

4.3.3 สังกัด และ E-mail Address 

พิมพหนวยงานตนสังกัด มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาของผูนิพนธทุกคนอยูกึ่งกลางหนากระดาษ 

ใหเรียงลําดับตามหมายเลขและใหพิมพหมายเลขตัวยกไวดานหนาหนวยงานตนสังกัด มหาวิทยาลัยหรือ

สถานศึกษา 

พิมพ E-mail Address ของผูนิพนธประสานงานหลักอยู กึ ่งกลางหนากระดาษ ตอจากบรรทัด

หนวยงานตนสังกัด มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา โดยหลังคําวา E-mail ใหพิมพเครื่องหมายทวิภาค (:) 

ตอทายโดยไมตองเวนวรรค และใหใชตัวพิมพใหญในตัวอักษรตัวแรกของ E-mail 

 

พรรณวิภา แพงศรี1 จินตจุฑา ขําทอง1* และมานี มีมานะ2 

1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

*ผูนิพนธหลัก (Corresponding Author) E-mail: Chinchuta@vru.ac.th 

 

4.3.4  บทคัดยอ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

พิมพหัวเรื่องคําวา "บทคัดยอ" สําหรับบทคัดยอภาษาไทย และ "Abstract" สําหรับบทคัดยอ

ภาษาอังกฤษ โดยจัดใหอยูชิดซายหนากระดาษ โดยบรรทัดแรกใหยอหนา 1 เซนติเมตร มีจํานวนคําไมเกนิ
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อยางละ 250 คําตอภาษา 

4.3.5  คําสําคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

พิมพหัวเรื่องคําวา "คําสําคัญ" ใหพิมพเวนจากบทคัดยอภาษาไทย 1 บรรทัด โดยใชตัวหนาและจัด

ชิดชายของคอลัมน หลังคาํวาคําสําคัญใหพิมพเครื่องหมายทวิภาค (:) ตอทายโดยไมตองเวนวรรค  

ใหพิมพหัวเรื่องคําวา "Keywords" (เฉพาะตัวอักษร "K" เทานั้นที่ใชตัวพิมพใหญ) ใหพิมพเวนจาก

บทคัดยอภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด โดยใชตัวหนาและจัดชิดชายของคอลัมน หลังคําวาKeywordsใหพิมพ

เครื่องหมายทวิภาค (:) ตอทายโดยไมตองเวนวรรค คําสําคัญภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพใหญทุกตวัแรกของคํา  

ค ําส ําคัญในแตละบทความควรจะมีประมาณ 3 – 5 คําและระหวางคําสําคัญใหตามดวย

เครื่องหมายจุลภาค (,) และเวน 1 ตัวอักษร กอนขึ้นคําสําคัญใหม ดังตัวอยาง 

 

คําสําคญั: จริยธรรม, การประชุม, วิจัย 

Keywords: Ethic, Conference, Research 

 

4.3.6 เนื้อหาของบทความ 

บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพเพื่อนําเสนอในวารสารใหพิมพในรูปแบบ 1 คอลัมน 

โดยตองมเีน้ือหาอยูระหวาง 8 ถึง 15 หนา กระดาษขนาด B5 

 4.4 หัวขอหลักของบทความ 

4.4.1 บทความวิชาการ หัวขอหลักของบทความวิชาการ ประกอบดวย บทนํา เนื้อเรื่อง บทสรุป 

กิตติกรรมประกาศ(ถามี) เอกสารอางอิง ใหพิมพในรูปแบบ 1 คอลัมน โดยใหพิมพเวนจากหัวเรื่องกอน

หนานี้ 1 บรรทัดและจัดชิดชายของคอลัมน สําหรับเนื้อหาใหพิมพเวนจากหัวเรื่อง 1 บรรทัดและใหยอ

หนา 1 เซนติเมตร   

4.4.2 บทความวิจัย หัวขอหลักของบทความวิจัย ประกอบดวย บทนํา วัตถุประสงค วิธีการวิจัย 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ(ถามี) เอกสารอางอิง ใหพิมพในรูปแบบ 1 

คอลัมน โดยใหพิมพเวนจากหัวเรื่องกอนหนานี้ 1 บรรทัดและจัดชิดชายของคอลัมน สําหรับเนื้อหาให

พิมพเวนจากหัวเรื่อง 1 บรรทัดและใหยอหนา 1 เซนติเมตร 

  4.5 การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ 

เนื้อหาและขอมูลภายใน รูปภาพ และตาราง อาจใชภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษได  โดยรูปภาพ

ทุกรูป และตารางจะตองมีหมายเลข และคําบรรยายอยางชัดเจน ในการใสตาราง รูปภาพและกราฟ ใน

บทความจะตองใสหลังจากมีการกลาวถึงแลวในเนื้อหา โดยวางไวก่ึงกลางหนากระดาษ 

4.5.1 รูปภาพ 

รูปภาพ(Pictures) ภาพถาย(Photographs) แผนภูมิ(Chart) แผนที่(Maps) แผนภาพ(Diagrams) 
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และกราฟ(Graphs) ที่เตรียมควรมีขนาดความกวางไมเกิน 9.75 เซนติเมตร และความละเอียดท่ีเหมาะสม 

โดยตัวอักษรที่ปรากฎในรูปภาพจะตองมีขนาดใหญสามารถอานไดสะดวกและตองไมเล็กกวาตัวอักษรใน

เนื้อเรื่อง และเมื่อยอขนาดลงที่ความกวาง 7.67 เซนติเมตร จะตองยังสามารถเห็นรายละเอียดของภาพที่

ชัดเจน รูปลายเสนของรูปภาพจะตองเปนเสนสีดํา สวนรูปถายควรจะเปนรูปขาวดําที ่มีความคมชัด 

รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเทาที่จําเปนเทานั้น และเพื่อความสวยงามใหเวนบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 

บรรทัด และเวนใตคําบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด ชื่อภาพใหจัดวางไวชิดริมซายโดยวางไวใตภาพ ภาษาไทย

ใชคําวา ภาพที่ ภาษาอังกฤษ ใชคําวา Figure ตามดวยหมายเลขภาพหางจากคําวาภาพที่ 1 ตัวอักษร ใช

ลักษณะตัวเลขเปนตัวหนา และเวน 1 ตัวอักษรตามดวยชื่อภาพควรระบุที่มาของภาพ (ถามี) โดยระบุคํา

วา ที่มา ใหตรงกับคําวาภาพที่ ดวยรูปแบบอักษรปกติ ตามดวยเครื่องหมายทวิภาค (:) แลวเวน 1 

ตัวอักษรตามดวยแหลงอางอิง ตามหลักการอางอิงดังตัวอยาง 

 

 
 

ภาพที่ 1 โลโกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ที่มา: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2563) 

 

4.5.2 ตาราง 

ตารางทุกตารางจะตองมีหมายเลข และคําบรรยายกํากับเหนือตารางและชิดซาย ชื ่อตาราง

ภาษาไทยใชคําวา ตารางที่ ภาษาอังกฤษ ใชคําวา Table การระบุหมายเหตุทายตาราง ใหระบุคําวา 

หมายเหตุ ดวยรูปแบบอักษรปกติตามดวย เครื่องหมายทวิภาค(:) และเวน 1 ตัวอักษร จึงตามตัวยขอความ

ของหมายเหตุ ควรระบุที่มาของตาราง (ถามี) โดยระบุคําวา ที่มา: แลวเวน 1 ตัวอักษรตามดวยแหลง
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อางอิง ตามหลักการอางอิงดังตัวอยาง โดยไมเวนบรรทัด 

 

ตารางที่ 2 ชื่อตาราง 

หวัตาราง 
หวัตาราง 

หวัตาราง หวัตาราง หวัตาราง 

    

    

    

    

หมายเหตุ: ตัวอยางตาราง 

ที่มา: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2563) 

 

4.5.3 สมการ 

พิมพอยู กึ ่งกลางหนา หรือในกรณีที ่สมการมีความยาวมากอาจยอมใหมีความกวางไดเต็ม

หนากระดาษ และจะตองมีหมายเลขกํากับอยูภายในวงเล็บ ตําแหนงของหมายเลขสมการจะตองอยูชิด

ขอบดานขวา ดังตัวอยางนี้ และเพ่ือความสวยงามใหเวนบรรทัด เหนือสมการ 1 บรรทัด และเวนใตสมการ 

1 บรรทัด เมื่อจะกลาวอางอิงถึงสมการที่ (1) ใหใสวงเล็บดวยเสมอดังตัวอยาง 

 

E = mc2    (1) 

 

5. การอางอิงและเอกสารอางอิง 

  การอางอิงในเนื้อหาทุกครั้งจะตองมีปรากฏในสวนเอกสารอางอิงทายบทความและหามใสเอกสาร 

อางอิงโดยไมมีการปรากฏในบทความมากอน ทั้งนี้ใหใชการอางอิงในบทความดวยระบบAPA (American 

Psychological Association) 6th edition โดยมีรายละเอียดการอางอิงบางสวน ดังนี ้

5.1 การอางอิงแทรกในเนื้อหา 

ใหใชระบบนาม-ป หมายถึง (ชื่อผูแตง, ปพิมพ) โดยผูแตงชาวตางประเทศ ลงเฉพาะชื่อสกุล 

สําหรับปพิมพหากไมมีใหใชคําวา “ม.ป.ป.” หรือ “n.d.”  เปนการระบุแหลงที่มาอยางยอไวที่หนาหรือ

ทายขอความท่ีมีการอาง มรีายละเอียดการอางอิงบางสวน ดังนี ้

5.1.1 กรณีผูแตง 1 คน อางอิงทายขอความ 

ตัวอยาง 

...........................(สมพงษ แสงจิตรด,ี 2555)  

...........................(Walker, 2019) 
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5.1.2 กรณีผูแตง 2 คน อางอิงทายขอความ 

ตัวอยาง 

...........................(สมพงษ แสงจิตรดี และ กรณพงษ ทองเทพ, 2558)  

............................(Walker & Diesel, 2014) 

 

5.1.3 กรณีผูแตงตั้งแต 3 คนขึ้นไป อางอิงทายขอความ 

ตัวอยาง 

................................(สมพงษ แสงจิตรดี และคณะ, 2563) 

................................(Walker et al., 2020)  

 

5.2 การอางอิงทายบทความ 

การเขียนเอกสารอางอิงทายบทความ ใหเรียงลําดับตามตัวอักษรภาษาไทยกอน ก-ฮ ตามดวย

การอางอิงภาษาอังกฤษ A-Z  กรณีที่ผู แตงคนเดียวกันแตมีเอกสารอางอิงหลายรายการ ใหเรียงตามป 

พ.ศ. (หมายเหตุ: เครื่องหมาย / หมายถึง การเวนระยะ 1 ตัวอักษร) 

5.2.1 การอางอิงจากหนังสือ 

ผูแตง.//(ปพิมพ).//ชื่อหนังสือ.//ครั้งท่ีพิมพ(ถามี).//สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ. 

ตัวอยาง 

ครรชิต มาลัยวงศ, ประดิษฐา ศิริพันธ, รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ, และอติพร หวังวัชรกุล. (2537).  

บรรณารักษ ศูนยบริการ และการสืบคนสารสนเทศในป 2000. พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: สํานักงาน

พัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ.  

Mathews, J., Berrett, D., & Brillman, D. (2012). The business of fancydancing: Stories 

and poems. Brooklyn, NY: Hang Loose Press. 

5.2.2 การอางอิงจากหนังสือรวมบทความ 

ผูเขียนบทความ.//(ปพิมพ).//ชื่อบทความหรอืชื่อบท.//ใน/ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก.หรือ Ed.),//ชื่อ

หนังสือ (น.หรือp. x-xx).//สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ. 

ตัวอยาง 

กอบเดช พิสิทธ์ิพร.  (2537).  การอนุรักษของมรดกไทย.  ใน สมสวิถ  

โอสถ (บ.ก.),  การพัฒนาโลก (น.100-201).  กรุงเทพฯ: ดอกหญา.  

Von Wahlde, B., & Schiller, N.  (1993).  Creating the virtual  

library: Strategic issues. In L.M. Saunders (Ed.), The virtual library: Visions and realities (p.68-

91). Westport, CT.: Meckler 

5.2.3 การอางอิงจากบทความในวารสาร 
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ผูเขียนบทความ.//(ปพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปที่หรือเลมที่ (ฉบับที่),/เลขหนา. 

ตัวอยาง 

ปฐมาภรณ พิมพทอง, และนฤมล ยุตาคม.  (2549).  การเปลี่ยนแปลง 

แนวคิดเรื่องการละลายของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 6.  วิทยาสารเกษตรศาสตร (สังคมศาสตร), 27 

(1), 1–8.  

Binney, D.  (2010).  The knowledge management spectrum understanding the KM 

landscape. Journal of knowledge management, 5 (1), 33–42. 

5.2.4 การอางอิงจากวิทยานิพนธ 

ชื่อผูแตง.//(ปพิมพ).//ชื่อวิทยานิพนธ (การศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธปริญญา มหาบัณฑิต 

หรือดุษฎีบัณฑิต ไมไดตีพิมพ).//ชื่อมหาวิทยาลัย,//จังหวัด. 

ตัวอยาง 

กมลวรรณ กลิ่นเจริญ. (2547). การสรางเอกสาร XML จากฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (วิทยานพินธ

ปริญญา มหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,  กรุงเทพฯ.  

Knight, A. (2001). Exercise and osteoarthritis of the knee (Unpublished master's 

dissertation). Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand. 

5.2.5 การอางอิงจากขอมูลท่ีสืบคนในอินเตอรเน็ต 

ผูแตง.//(ป).//ชื่อเอกสาร.//สืบคนจาก หรือ Retrieved from http://www.xxxxxx 

 

ตัวอยาง 

ดวงใจ กาญจนศิลป.  (2552).  หนังสืออิเล็กทรอนิกส : ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม.  

สืบคนจาก http://203.158.6.11:8080/sutir/ 

bitstream/123456789/3020/1/AR10.pdf  

Kenney, G. M., Cook, A., & Pelletier, J. (2009). Prospects for reducing uninsured rate 

among children. Retrieved from http://www.urban.org/url.cfm?ID=411823 

 

 


