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คู มื อ ฉบั บ นี้ ใ ช ส ำหรั บ การจั ด ทำเอกสารวิ ช าการของกรมประมงทั้ ง ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร ซึ่งการแบงหัวขอหรือองคประกอบภายในเลมอาจแตกตางในรายละเอียดตามรูปแบบซึ่งเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชาการนั้น ๆ
เอกสารวิชาการจัดพิมพบนกระดาษสีขาว ขนาด A4 (21.0 x 29.7 ซม.) รูปเลมประกอบดวย
ปกนอกและปกหลังใชกระดาษอาบมันสีขาว เฉพาะปกนอกพิมพดวยหมึกสีน้ำเงิน สวนปกในและเนื้อหาภายใน
ทั้ งหมดใช ตั วอั ก ษรสี ดำ เนื้ อหาทั้ งเล มใช ตั วอั กษร TH SarabunPSK หรื อ TH Sarabun New ตั วเลขใช เลข
อารบิกทั้งหมด ยกเวนเฉพาะที่ปกภาษาไทยในสวนของเลขที่เอกสารและ พ.ศ. ที่ตีพิมพ ตามรายละเอียดใน
หัวขอสวนประกอบตอนตน
เอกสารวิชาการประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
1. กรอบ (พื้นที่) สำหรับการพิมพ
การวางตัวอักษร ภาพ หรือตาราง ควรอยูในกรอบสำหรับการพิมพ ซึง่ มีระยะหางจากขอบกระดาษ
A4 (21.0x29.7 ซม.) ดังนี้
- กรอบขอบบน ตั้งคาหางจากขอบบนของกระดาษโดยประมาณ 2.5 ซม.
- กรอบขอบลาง ตั้งคาหางจากขอบลางของกระดาษโดยประมาณ 2.5 ซม.
- กรอบขอบซาย (สำหรับเย็บสัน) ตั้งคาหางจากขอบซายของกระดาษโดยประมาณ 3.0 ซม.
- กรอบขอบขวา ตั้งคาหางจากขอบขวาของกระดาษโดยประมาณ 2.0 ซม.
2. สวนประกอบตอนตน
2.1 ปก (ปกนอกและปกในตัวอยางหนาที่ 30 – 31) มีรายละเอียดที่ตองแสดงตามลำดับ ดังนี้
2.1.1 ตรากรมประมง (ทั้งปกนอกและปกใน) รูปแบบตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลักษณะ
เปนตราวงกลม (จำนวนวง 3 วง) ภายในมีรูปพระพิรุณ ทรงนาคอยูในบุษบกเรือนแกว ซึ่ง
ที่ฐานหนุนอยูดวยรูปหนาปลาอานนท และมีรูปปลาอยู 2 ขางของฐาน ขางละตัว วงกลม
วงนอกสุดมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 ซม. ตราวงกลมอยูบนสุดและอยูกึ่งกลางในกรอบ
สำหรับพิมพ
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2.1.2 เลขที่เอกสารวิชาการ (ลำดับเลขที่ออกโดยหนวยงานหลักที่ทำการวิจัยนั้น) ภาษาไทยใชคำ
วา เอกสารวิชาการฉบับที่ อยูติดกรอบขอบซาย ในระดับกึ่งกลางของตรากรมประมง และ
ภาษาอั งกฤษใช ค ำว า Technical Paper No. ให อ ยู ติ ด กรอบขอบขวา ระบุ เลขที่ เอกสาร
ตามด ว ยเครื่ อ งหมาย / แล ว ต อ ด ว ยป ที่ พิ ม พ โดยภาษาไทยใช พ.ศ. เป น เลขไทย และ
ภาษาอังกฤษใช ค.ศ. เปนเลขอารบิก ใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา
2.1.3 ชื่ อเรื่ อง อยูตรงกลาง (ของแนวระนาบซ ายขวา) ในกรอบสำหรับการพิ มพ และอยูประมาณ
กึ่งกลางของหนากระดาษ ตองมีทั้งชื่อเรื่องภาษาไทยอยูบรรทัดแรก และชื่อเรื่องภาษาอังกฤษอยู
ในบรรทัดถัดไป ใชตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา ภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญ (capital letter)
เฉพาะตั วอั ก ษรตั วแรกของคำยกเว น คำเชื่ อ มประโยคและคำนำหน านาม ในกรณี ที่ มี ชื่ อ
วิทยาศาสตรใหใชหลักการเขียนของชื่อวิทยาศาสตรเปนตัวพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของ
ชื่อ genus และชื่อวิทยาศาสตรเปนตัวเอน เชน Lates calcarifer ควรใสชื่อผูจำแนกชนิด
หลังชื่อวิทยาศาสตร
2.1.4 ชื่ อ ผู เขี ย นหรื อ นั ก วิ จั ย ต อ งมี ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ อยู กึ่ งกลางของหน า โดย
ชื่อภาษาไทยอยู ท างซ าย ชื่อภาษาอังกฤษอยูท างขวา โดยอักษรตัวแรกของชื่อภาษาไทย
และอั ก ษรตั วแรกของชื่ อ ภาษาอั งกฤษจั ด ให มี แ นวตรงกั น ใช ตั วอั ก ษรขนาด 16 ตั วหนา
ชื่อภาษาอังกฤษให ใชอักษรตัวพิมพใหญ เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและนามสกุลเทานั้น
ใหพิมพชื่อตัวกอนแลวตามดวยชื่อสกุล กรณีมีผูวิจัยเปนชาวตางชาติใหพิมพชื่อสกุลกอนแลว
จึงตามดวยชื่อตัว โดยใหพิมพดวยภาษาอังกฤษทั้งหมด ถาผูเขียนหรือนักวิจัยมีหลายคนให
เรียงลำดับรายชื่อตามปริมาณงานที่รับผิดชอบและไมตองมีคำนำหนาชื่อ
2.1.5 ชื่อหนวยงานที่นักวิจัยสังกัด หรือหนวยงานที่ดำเนินการวิจัย หรือหนวยงานที่เปนเจาของ
ผลงาน ต องมี ทั้ งภาษาไทย และภาษาอั งกฤษ โดยภาษาไทยอยู ชิ ด กรอบด า นซ า ย และ
ภาษาอังกฤษชิดกรอบดานขวา ใชอักษรตัวพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของคำ โดยใชตัวอักษร
ขนาด 16 ตัวหนา
- ปกนอก ใหระบุชื่อหนวยงานหลัก กรมประมง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- ปกใน ระบุหนวยงานยอยระดับศูนยหรือกลุม หนวยงานหลัก กรมประมง ปที่พิมพ โดย พ.ศ.
ใหใชเลขไทย และ ค.ศ. ใหใชเลขอารบิก บรรทัดสุดทายของหนาติดกับกรอบขอบลางระบุรหัส
ทะเบียนวิจัย อยูกึ่งกลางหนา ใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา โดยใชเลขอารบิก
2.2 สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ และสารบัญภาคผนวก เอกสารวิชาการทุกฉบับตองแสดงสารบัญ
สวนสารบัญตาราง สารบัญภาพ และสารบัญภาคผนวก จะมีหรือไมใหพิจารณาตามความเหมาะสม พิมพดวย
ตั ว อั ก ษรขนาด 16 ตั ว หนา อยู กึ่ ง กลางหน า หั ว ข อ อยู ชิ ด กรอบขอบซ า ย ในขณ ะที่ เลขหน า
อยูชิดกรอบขอบขวา ในหนาสารบัญถาตองการแสดงหัวขอรอง ตองยอหนาเขาไป 1.25 ซม. จากหัวขอใหญ
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ถาหัวขอมีความยาวมากกวา 1 บรรทัด อักษรตัวแรกในขอความบรรทัดถัดไปตองอยูในแนวเดียวกับ
บรรทัดแรก (ตัวอยางหนาที่ 32 – 34)
2.3 บทคัดยอ ใหมี “บทคั ดยอ”/“Abstract” ขึ้นกอน โดยให แยกเปนคนละหนา และในหนาบทคัดยอ
ประกอบดวย (ตัวอยางหนาที่ 35 – 36)
2.3.1 ชื่อเรื่อง ใชตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา ภาษาไทยอยูบรรทัดแรกตรงกึ่งกลางหนา ติดกรอบ
ขอบบน ภาษาอังกฤษใหชื่อเรื่องภาษาอังกฤษอยูกึ่งกลางหนาเชนเดียวกัน ใชตัวพิมพใหญ
(capital letter) เฉพาะตัวอักษรตัวแรกของคำยกเวนคำเชื่อมประโยคและคำนำหนานาม
ในกรณี ที่ มีชื่อวิทยาศาสตรใหใชหลักการเขียนของชื่อวิทยาศาสตรเปนตัวพิมพใหญ เฉพาะ
อักษรตัวแรกของชื่อ genus และชื่อวิทยาศาสตรเปนตัวเอน ควรใสชื่อผูจำแนกชนิดหลังชื่อ
วิทยาศาสตร
2.3.2 ชื่ อ ผู เขี ย นหรื อ นั ก วิ จั ย ใช ตั วอั ก ษรขนาด 16 ตั วหนา ให เว น จากบรรทั ด ที่ เป น ชื่ อ เรื่ อ ง
1 บรรทัด อยูกึ่งกลางหนา ชื่อภาษาอังกฤษใหใชอักษรตัวพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของ
ชื่อและนามสกุลเทานั้น ถาผูเขียนหรือนักวิจัยมีหลายคนใหเรียงลำดับรายชื่อตามปริมาณงาน
ที่รับผิดชอบ ใสเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางชื่อนักวิจัย โดยมี “และ” หนาชื่อสุดทาย
ใหเวนวรรคหนาและหลังของ “และ” สวนหนาชื่อนักวิจัยไมตองมีคำ “นาย นาง นางสาว หรือ
ดร.” นำหนา
- ใหใส * ตรงชื่อนักวิจัยที่รับผิดชอบ (Corresponding author) (ไมจำเปนตองเปนผูที่มี
สัด ส วนการดำเนิ น การวิจั ยสู งสุ ด ) สำหรับ ให บุ ค คลที่ ส นใจติ ด ต อ โดยใสที่ อ ยู เบอร
โทรศัพท และ E–mail (เฉพาะคนที่มี * ) ตรงสวนทายของหนากระดาษ กรณีขอมูลที่อยู
มี ค วามยาวมากกวา 1 บรรทั ด อักษรตัวแรกในบรรทั ดถัดไปตองอยูในแนวเดียวกับ
บรรทัดแรก
- กรณีที่มีนักวิจัยตางสังกัด ใหใส superscript (1, 2, 3) ตรงชื่อนักวิจัย
2.3.3 หนวยงานสังกัดของนักวิจัยและที่อยู ใหใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ บรรทัดใตชื่อนักวิจัยให
พิมพชื่อหนวยงานสังกัด ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ กรณีที่นักวิจัยยายหนวยงาน การเขียนที่
อยูใหเขียนตามหนวยงานที่อยูปจจุบัน
2.3.4 บทคัดยอ พิมพคำวา “บทคัดยอ” เวนจากหนวยงานสังกัดนักวิจัย 1 บรรทัด และอยูกึ่งกลาง
หนา ใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา บรรทัดถัดไปเวน 1 บรรทัด เปนเนื้อหาของบทคัดยอ โดย
บรรทัดแรกให ยอหน า 2 ซม. ให พิ ม พ เนื้อหาชิดกรอบขอบซายและขอบขวา (justify) ใช
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ตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ สำหรับภาษาอังกฤษใหพิมพคำวา “Abstract” เวนจากชื่อหนวยงาน
1 บรรทัด อยูกึ่งกลางหนาเชนเดียวกัน ใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา บรรทัดถัดไปเวน 1 บรรทัด
ให พิ ม พ เนื้ อ หาเป น ภาษาอั งกฤษ ใช ตั วอั ก ษรขนาด 16 ตั วปกติ โดยบรรทั ด แรกย อ หน า
เช น เดี ย วกั บ ในภาษาไทย พิ ม พ เนื้ อ หาชิ ด เส น กรอบขอบซ า ยและขอบขวาเช น เดี ย วกั น
บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรมีใจความเหมือนกัน และควรมีความยาวไมเกิน 1
หนากระดาษ A4 การเขียนบทคัดยอควรเขียน ใหตอเนื่องกันในลักษณะความเรียง โดยระบุ
วัตถุประสงค ขอบเขตของการวิจัย วิธีการวิจัย วิธีการเก็บขอมูล ผลการศึกษา วิจารณผล สรุปผล
และขอเสนอแนะ (ถามี) และใหนับบทคัดยอเปนหนาที่ 1
2.4 คำสำคัญ (Keyword) พิมพดวยตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา “คำสำคัญ” และ“Keyword” ถามีคำหรือ
วลี เดี ย ว หรื อ “Keywords” ถ ามี ห ลายคำหรื อ หลายวลี ระบุ ไว ที่ ด า นล า งของหน า บทคั ด ย อ และ
Abstract โดยพิมพอยูชิดเสนกรอบขอบซาย เวน 1 บรรทัดตอจากบรรทัดสุดทายของเนื้อหาบทคัดยอ
และ Abstract ตามดวยเครื่องหมายทวิภาค (:) คำสำคัญ ตาง ๆ ใหใชคำที่กระชับและไดค วามหมาย
ชัดเจน ในภาษาอังกฤษตัวอักษรตัวแรกของแตละ Keywords ใหใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะตัวแรก
ใหใชตัวพิ ม พ ใหญ และใชเครื่องหมายจุ ล ภาค (,) คั่น ระหวางคำสำคัญทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยทั่วไปผลงานวิจยั 1 เรื่อง ควรมีคำสำคัญไมเกิน 5 คำ
3. สวนเนื้อหา
สวนเนื้อหาประกอบดวย คำนำ วัตถุประสงค วิธีดำเนินการ ผลการศึกษา วิจารณผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ การพิมพหัวขอใหอยูกึ่งกลางหนากระดาษ พิมพดวยตัวอักษรขนาด 16
ตัวหนา เวน 1 บรรทัด โดยเวนบรรทัดระหวางหัวขอและยอหนาแรก แตไมตองเวนบรรทัดของแตละยอหนาใน
หัวขอเดียวกัน บรรทัดแรกในสวนเนื้อหาของแตละยอหนา ใหยอหนา 2 ซม. บรรทัดตอ ๆ ไป ใหอยูชิดเสน
กรอบขอบซาย สวนของเนื้อหาพิมพดวยตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ ยกเวนชื่อวิทยาศาสตรใหใชตัวเอน
3.1 คำนำ อธิบายถึงที่มา ปญหาและเหตุผลของการศึกษาวิจัย แจงขอบเขตของเรื่องที่ทำการวิจัยตลอดจน
สมมติฐานและขอมูลพื้นหลังที่ เกี่ยวของ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เนนถึงความสำคัญ ของงานที่ท ำ
พรอมทั้งอางถึงผลงานวิจัยที่ เกี่ ยวของที่ ท ำการศึกษามาแลวที่ มีส วนเกี่ยวของให ท ำการวิจัยในครั้งนี้
(ตัวอยางหนาที่ 37)
3.2 วัตถุประสงค เปนสวนที่อธิบายถึงจุดมุงหมายของการวิจัย ซึ่งตองสอดคลองกับปญหาที่ระบุขางตนอยาง
ชัดเจนและมีขอบเขตที่แนนอน อาจจำแนกเปนขอ ๆ เรียงลำดับความสำคัญหรือตามการดำเนินเรื่อง ใน
แตละขอใหใชคำกระชับ มีความชัดเจน เขาใจงาย (ตัวอยางหนาที่ 37)
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3.3 วิธี ด ำเนิ น การ มี ค วามแตกต างตามประเภทของงานวิจั ย เช น การทดลองในห อ งปฏิ บั ติ ก ารหรือ ใน
ภาคสนาม การสำรวจ การวิจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ควรประกอบดวยหัวขอยอยตามความจำเปนของ
แตละสาขา โดยตองสอดคลองกับวัตถุประสงค ดังนี้ (ตัวอยางหนาที่ 37 - 38)
3.3.1 การวางแผนการศึกษา ระบุรูปแบบของแผนการศึกษาวิจัย ทดลอง สำรวจ ปจจัยที่เกี่ยวของ
และใชในการศึกษา รูปแบบการทดลองหรือการสำรวจ ตำแหนงสำรวจหรือรวบรวมตัวอยาง
(ควรมี แ ผนที่ ห รื อ แผนผั งการทดลอง) ความถี่ สถานที่ และระยะเวลาในการดำเนิ น การ
(ตัวอยางหนาที่ 37)
3.3.2 วิธีดำเนินการ ระบุรายละเอียดของวิธีการทดลองหรือการรวบรวมขอมูล เครื่องมือหรือวิธี
รวบรวมขอมูลหรือเตรียมงานทดลอง การสุมตัวอยาง กรณีที่มีการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม
ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้ เชน การวิเคราะหคุณภาพน้ำและดิน ใหระบุดวยวาเปนวิธีการใด
หรื อ อ างอิ งตามวิ ธีก ารของผู ใด เช น วิเคราะห ห าปริม าณสารคลอโรฟ ล ล ต ามวิธีก ารของ
Strickland and Parsons (1972) (ตัวอยางหนาที่ 37)
3.3.3 การวิเคราะหขอมูล อธิบายขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลเทาที่จำเปนแตใหผูอานเขาใจวา
ดำเนินการอยางไร ถาใชสูตรเฉพาะในการวิเคราะหใหแสดงสูตรและอธิบายใหชัดเจน ถาเปน
สูตรที่นิยมใชและเปนที่เขาใจอยางแพรหลายไมตองอธิบายในรายละเอียดแตใหอางอิงชื่อ
เจาของสูตรตามหลักการอางอิง ถามีการวิเคราะหทางสถิติ ตองระบุวิธีวิเคราะห และถาใช
โปรแกรมสำเร็จรูป (computer software) ใหระบุไวดวย (ตัวอยางหนาที่ 38)
3.4 ผลการศึกษา ใหรายงานผลเรียงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวในตอนตน อาจจำแนกเปนขอ ๆ ตามวัตถุประสงค
ในสวนนี้ควรมีภาพ ตาราง หรือกราฟ ประกอบคำบรรยายเพื่อใหผูอานเขาใจไดชัดเจน ควรหลีกเลี่ยง
การนำเสนอขอมูลดิบใหมากที่สุด สำหรับภาพ ตาราง กราฟ หรือขอมูลดิบที่ไมสำคัญสำหรับการนำเสนอ
ในเนื้อหามากนัก ใหนำไปไวในภาคผนวก เพื่อชวยใหเนื้อเรื่องกระชับ การบรรยายเนื้อหาในสวนนี้ตอง
เป น ผลที่ เกิดจากการทดลอง/สำรวจเท านั้ น ควรหลีกเลี่ยงการนำเสนอผลงานที่ ซ้ำซอ น วกไปวนมา
หรือรูปประโยคที่ยาวเกินไป ควรใชภาษาที่กระชับครอบคลุมสวนสำคัญที่ตองการนำเสนอ ใชภาษาใหถูก
หลักไวยากรณ (ตัวอยางหนาที่ 38)
3.5 วิจารณผลการศึกษา การวิจารณไมใชการรายงานผลซ้ำซอน ควรเสนอความคิดเห็นของนักวิจัย ใหสวนนี้
มีความสำคัญและเปนประโยชนตอผูอาน มีหลักฐานอางอิงทางวิชาการ ทั้งในสวนทฤษฎีทางวิชาการ และ
อางอิงผลงานที่มีผูดำเนินการมาแลว ควรพิจารณาความถูกตองของผลงานที่จะนำมาใชอางอิง มีหลักการ
เขียน ดังนี้
3.5.1 เพื่ออธิบายเหตุผลที่ทำใหไดผลการศึกษาหรือผลการทดลอง
3.5.2 เพื่อวิจารณสนับสนุนหรือคัดคานทฤษฎีหรือผลการศึกษาที่มีผูเสนอมากอน
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3.5.3 เพื่ อ วิ จ ารณ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการศึ ก ษาหรือ ทดลอง และการตี ค วามของผู อื่ น โดยให อ าง
เอกสารอางอิง
3.5.4 เพื่อเนนถึงปญหาหรือสาระสำคัญของเรื่องที่ทำการวิจัย ที่สามารถนำไปใชประโยชนตอไป บาง
ผลงานวิจัยอาจเขียนรวมกันไปในหัวขอ “ผลและวิจารณผลการศึกษา” ตามความเหมาะสม
3.6 สรุป ผลการศึ ก ษา เป น ส วนที่ ส รุป สาระสำคั ญ ของผลการศึ กษาหรือ ผลการทดลอง ควรสั้ น กระชั บ
กะทัดรัด และชัดเจน อาจจำแนกเปนขอ ๆ ก็ได อยางไรก็ตามการเขียนในหัวขอสรุปผลการศึกษา
3.7 ข อ เสนอแนะ อาจมี ข อ เสนอแนะเพื่ อ เป น แนวทางในการวิ จั ย ในอนาคตหรื อ เป น แนวทางที่ จ ะนำ
ผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน ซึ่งขอเสนอแนะอาจรวมอยูในหัวขอสรุปผลการศึกษาก็ได
3.8 การอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง ตองปรากฏรายชื่อที่อางอิงในสวนเอกสารอางอิง (references) ดวย ในทาง
กลับกันถามีรายชื่อในสวนเอกสารอางอิง ก็ตอ งปรากฏการอางในสวนเนื้อหาดวยเชนกัน
3.8.1 ระบบการอางอิงเอกสารใหใชระบบนาม-ป
3.8.2 การอ างอิ งเอกสารภาษาไทยให ใช เฉพาะชื่ อ ผู เขี ย น (ไม ต อ งตามด วยนามสกุ ล ) ตามด วย
เครื่องหมายจุลภาค พ.ศ. ที่ตีพิมพ สำหรับเอกสารภาษาตางประเทศใหใชชื่อสกุลตามดวย
เครื่องหมายจุลภาค และ ค.ศ. ที่ตีพิมพ
3.8.3 กรณีเอกสารทีอ่ างมีผูเขียน 1 คน
- ถานำหนาประโยคใหใช ชื่อ (ป) เชน เกวลิน (2555) หรือ Boyd (1990)
- ถาไวทายประโยคใหใช (ชื่อ, ป) เชน (เกวลิน, 2555) หรือ (Boyd, 1990)
3.8.4 กรณีเอกสารที่อางมีผูเขียน 2 คน ในภาษาไทยใช “และ” โดยเวนวรรคหนาคำวา “และ”
สวนหลังคำวา “และ” ไมตองเวนวรรค และในภาษาอังกฤษใช “and” โดยเวนวรรคทั้งหนา
และหลังคำวา “and” เชน
- ถานำหนาประโยคใช อัญชลีย และพนิดา (2551) หรือ Hoguane and Armando (2015)
- ถาไวทายประโยคใช (อัญชลีย และพนิดา, 2551) หรือ (Hoguane and Armando, 2015)
3.8.5 กรณีเอกสารที่อางมีผูเขียนมากกวา 2 คนขึ้นไป ในภาษาไทยใหใชชื่อผูเขียนคนแรก และคณะ
โดยเวนวรรคหนาคำวา “และคณะ” ถาเปนเอกสารภาษาตางประเทศใชชื่อสกุลผูเขียนคนแรก
ตามดวย “et al.” (ตัวเอน) เชน
- ถานำหนาประโยคใช นพรัตน และคณะ (2553) หรือ Rountrey et al. (2014)
- ถาไวทายประโยคใช (นพรัตน และคณะ, 2553) หรือ (Rountrey et al., 2014)
3.8.6 กรณีที่มีเอกสารอางอิงที่ใชในเรื่องเดียวกันมากกวา 1 เลม ใหใชการอางอิงในรูปทายประโยค
แตละเลมคั่นดวยเครื่องหมายอัฒภาค (;) โดยใหเรียงตามลำดับปที่พิมพ ถาบางเลมที่พมิ พในป
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เดียวกันใหเรียงตามลำดับตัวอักษร และถามีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ใหเอกสารที่เปนภาษาไทย
ขึ้นกอนแลวตามดวยเอกสารภาษาอังกฤษ เชน
- ถานำหนาประโยคใช อัญชลีย และพนิดา (2551); นพรัตน และคณะ (2553); เกวลิน (2555)
หรือ Boyd (1990); Rountrey et al. (2014); Hoguane and Armando (2015)
- ถาไวทายประโยคใช (อัญชลีย และพนิดา, 2551); (นพรัตน และคณะ, 2553); (เกวลิน, 2555)
หรือ (Boyd, 1990); (Rountrey et al., 2014); (Hoguane and Armando, 2015)
3.8.7 กรณีที่อางอิงเอกสารหลายฉบับที่มีผูเขียนคนแรกคนเดียวกัน โดยไมคำนึงถึงคณะผูเขียน แต
ตีพิมพคนละป ใหอางโดยใชเครื่องหมายจุลภาคคั่น เชน
- ถานำหนาประโยคใช มนตรี และคณะ (2553, 2555) ........ หรือ Stodola (1967, 1987) ……..
- ถาไวทายประโยคใช........ (มนตรี และคณะ, 2553, 2555) หรือ ........ (Stodola, 1967, 1987)
3.8.8 กรณีที่อางอิงเอกสารหลายฉบับที่มีผูเขียนคนเดียวกัน แตตีพิมพในปเดียวกันใหเพิ่มตัวอักษร
ตามหลังปที่พิมพ เชน
- ........ (อำนาจ และคณะ, 2554ก, ข) หรือ ........ (Carpenter and Niem, 2001a, b)
3.8.9 กรณีที่มีเอกสารอางอิงมากกวา 1 ฉบับ เขียนโดยผูเขียนคนละคนแตชื่อเหมือนกันในภาษาไทย
หรือนามสกุลเหมือนกันในภาษาอังกฤษ ใหเพิ่มตัวอักษรตามหลังปเชนเดียวกัน เชน
- ........ (จินตนา และคณะ, 2554ก)
- ........ (จินตนา และคณะ, 2554ข)
และใหระบุตัวอักษร ก, ข, ........ ตามหลังปที่พมิ พในรายการเอกสารอางอิงทายเลมดวย
3.8.10 กรณีอางอิงเอกสารผูอื่นโดยมิไดตรวจสอบเอกสารนั้นดวยตนเอง ควรใชคำวา อางจาก (cited by)
อางตาม (cited after) หรืออางถึงใน (quoted in) ตามรูปประโยค ดังนี้
- การใชเอกสารตนฉบับขึ้นตน ใชคำวา อางถึงใน (quoted in) เชน
- สุ ธี (2525 อ า งถึ งใน สมเกี ย รติ , 2533) ....... หรื อ …….. (สุ ธี , 2525 อ า งถึ งใน
สมเกียรติ, 2533)
- Carter and Rennie (1985 quoted in Campbell et al., 1993) …….. ห รื อ
…….. (Carter and Rennie, 1985 quoted in Campbell et al., 1993)
- การใชเอกสารทีอ่ างอิงตนฉบับขึ้นตน ใชคำวา อางจาก (cited by) หรือ อางตาม (cited after)
เชน
- สมเกียรติ (2533 อางจาก สุธี, 2525) ........ หรือ ........ (สมเกียรติ, 2533 อางจาก
สุธี, 2525)
- Campbell et al. (1993 cited after Cater and Rennie, 1985) ........ หรือ ........
(Campbell et al., 1993 cited after Cater and Rennie, 1985)
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3.8.11 กรณีเอกสารบางประเภทมิไดระบุชื่อผูเขียน อาจใชคำวา นิรนาม หรือ Anonymous (หรือ ยอวา
Anon.) แทนชื่อผูเขียน แตปจจุบันนิยมอางแหลงที่มาแทน เชน กรมประมง (2559) แตห าก
เอกสารนั้นเปนรายงานที่ปรากฏชื่อประธานคณะทำงานหรือบรรณาธิการ (editor) อาจใชชื่อ
ประธานแทนชื่อผูเขียนได
3.8.12 กรณีที่จำเปนตองอางถึงแหลงขอมูลทีม่ ิไดมีการตีพิมพเผยแพร ตองอางชื่อบุคคลผูเปนเจาของ
ขอมูลเปนหลักฐาน เชน
- รังสิมนั ต (ติดตอสวนตัว) หรือ Nought (personal communication)
โดยการอางอิงนี้จะไมปรากฏอยูในรายการเอกสารอางอิงทายเลม
3.8.13 กรณีที่อางเอกสารที่อยูในระหวางดำเนินการจัดพิมพ สำหรับภาษาไทยใหพิมพ “กำลังจัดพิมพ”
และภาษาอังกฤษใหพิมพ “in press” ในวงเล็บไวหลังชื่อนักวิจัย เชน
- วิรงรอง (กำลังจัดพิมพ) หรือ Munk et al. (in press)
3.8.14 กรณี ที่ ค น ควาจาก website สามารถนำมาอ างอิ งได โดยใช ห ลั ก เกณฑ ข อ 3.8.2 แบ งได
3 กรณี ดังนี้
- กรณีที่มีชื่อผูเขียน เชน
........ (สุรเดช, 2559) หรือ สุรเดช (2559)........
- กรณีที่ไมปรากฏชื่อผูเขียน ใหใสชื่อหนวยงานแทนชื่อผูเขียน เชน
........ (Fishbase, 2017) หรือ Fishbase (2017) ........
- กรณีที่ไมปรากฏทั้งชื่อผูเ ขียนและหนวยงาน ใหใสที่อยูเว็บไซตแทนผูเขียนหรือหนวยงาน
3.9 กรณีการศึกษา/วิจัย ดานสังคมศาสตร หลักการการจัดทำเอกสารวิชาการเปนไปตามคูมือฉบับนี้
แตโครงสรางของเอกสารวิชาการในสวนของเนื้อหาอาจแบงเปนบท ๆ ไดตามความเหมาะสม ตัวอยางเชน
การศึกษาทางดานเศรษฐศาสตร ประกอบดวย 1) บทนำ 2) แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ ขอกฎหมาย และ/
หรือผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวของ 3) ผลการศึกษา/วิจัย ซึ่งอาจแยกเปน 2-3 บท ตามวัตถุประสงค
ของศึกษา/วิจัย 4) สรุปและขอเสนอแนะ
4. สวนประกอบตอนทาย
4.1 คำขอบคุณ (ถามี) ระบุเฉพาะที่สำคัญที่มีสวนชวยและผลักดันใหงานวิจัยประสบผลสำเร็จ ควรมีเนื้อหาที่
กระชับ (ตัวอยางหนาที่ 40)
4.2 เอกสารอางอิ ง ให พิ มพ บรรทั ดแรกชิดติดเส นกรอบขอบซาย และบรรทั ดถั ดไปให ยอหน า 1.25 ซม. หรือ
6 ตัวอักษร (ตัวอยางหนาที่ 40)
4.2.1 รายชื่อที่แสดงในสวนของเอกสารอางอิงตองสอดคลองกับที่ปรากฏในสวนของเนื้อหา
คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ
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4.2.2 ใหเรียงลำดับชื่อผูเขียนเอกสารอางอิงตามลำดับตัวอักษร เริ่มจากเอกสารภาษาไทยกอนและ
ตามดวยภาษาอังกฤษ
ตัวอยาง
เกวลิ น หนู ฤ ทธิ์ . 2555. การศึ ก ษาการผลิ ต และระบบการตลาดปลาดุ ก ในภาคกลางของประเทศไทย.
เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 1/2555. สวนเศรษฐกิจการประมง, สำนักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการ
ประมง, กรมประมง. 60 หนา.
จารุมาศ เมฆสัมพันธ, ทวีป บุญวานิช, สุชาดา บุญภักดี, แสงเทียน อัจจิมางกูร และ ศันสนีย หวังวรลักษณ.
2556. เสนทางปลาทูไทย คุณ คา อนาคต และความเสี่ยง. ศูนยวิจัยเพื่ อการพัฒ นาชายฝง, คณะ
ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 224 หนา.
Boyd, C. E. 1990. Water Quality in Ponds for Aquaculture. Birmingham Publishing Company,
Alabama Agriculture Experiment Station, Auburn University, Alabama. 482 pp.
4.2.3 ชื่อผูเขียนภาษาไทยใหใชช่ือตัวขึ้นตนตามดวยนามสกุล สำหรับภาษาอังกฤษใหใชชื่อสกุลเต็ม
ขึ้นกอนแลวคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยชื่ออื่น ๆ ที่ยอเฉพาะตัวแรกเปนตัวพิมพ
ใหญ (ยกเวนคำวา van, de, der, von เปนตน เชน Ludwig, van B. และ Mademoiselle,
de L.) ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามดวยปที่พิมพและมหัพภาค แลวจึงตามดวย
รายละเอียดอื่น ๆ ที่ตองใสตามประเภทของเอกสารที่อางอิง เชน ชื่อบทความ ชื่อวารสารหรือ
ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ เลขหนาหรือจำนวนหนา
กรณีที่มีผูเขียน 2 คน ภาษาไทยใหขึ้นตนดวยชื่อตัวกอนชื่อสกุลทั้งสองคน แลวใหเชื่อมชื่อและชื่อ
สกุลของคนแรกกับคนที่สองดวยคำวา “และ” โดยเวนวรรคหนาและหลังของ “และ”ดวย
สำหรับภาษาอังกฤษใหขึ้นตนดวยชื่อสกุลเต็มของคนแรกขึ้นกอนแลวคั่นดวยเครื่องหมาย
จุลภาค (,) แลวตามดวยอักษรยอตัวแรกของชื่อ จากนั้นเชื่อมกับคนที่สองโดยใชคำวา “and”
และตามดวยอักษรตัวแรกของชื่อตัว ชื่อกลาง (ถามี) และชื่อสกุลเต็มของคนที่สอง
ตัวอยาง
อัญชลีย ยะโกะ และ พนิดา ชาลี. 2551. ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาขางเหลือง (Selaroides leptolepis
(Cuvier, 1833)) ฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 12/2551. สำนักวิจัย
และพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 23 หนา.
ABCD-Thesen zur Rolle der Landeskunde im Deutschunterricht. 1990. Deutsch als Fremdsprache
27(5), 306-308.
Hoguane, A. M. and E. V. Armando. 2015. The Influence of the River Runoff in the Artisanal
Fisheries Catches in Tropical Coastal Waters – The Case of the Zambezi River and the
Fisheries Catches in the Northern Sofala Bank, Mozambique. JICZM. 15 (4): 443-451.
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กรณี ที่ มี ผู เ ขี ย นหลายคน ให พิ ม พ ชื่ อ ผู เขี ย นครบทุ ก คน (ห า มใช ค ำว า ........ และคณะ หรื อ
et al. เหมือนที่ปรากฏในสวนของเนื้อเรื่อง) ภาษาไทยใหขึ้นตนดวยชื่อตัวตามดวยชื่อสกุล
ทุกคน คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ระหวางชื่อผูเขียนแตละคน ใหใชคำวา “และ” เชื่อม
กอนชื่อคนสุดทายและตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.) วรรค 2 เคาะ แลวจึงตามดวยปที่
พิมพ สำหรับภาษาอังกฤษใหขึ้นตนดวยชื่อสกุลของผูเขียนคนแรกคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค
(,) แลวตามดวยอักษรยอตัวแรกของชื่อถัดไป สำหรับชื่อคนที่สองเปนตนไปใหใชตัวอักษรตัว
แรกของชื่อตัวและชื่อกลาง (ถามี) แลวตามดวยชื่อเต็ม ของนามสกุล ชื่อแตละคนคั่นดวย
เครื่องหมายจุลภาค (,) ยกเวนหนาคำวา “and” ที่อยูหนาชื่อคนสุดทาย
ตัวอยาง
นพรัตน นาสุชล, กมลรัตน พุทธรักษา, ธเนศ ศรีถกล และ ปยวรรณ หัสดี. 2553. ชีววิทยาการสืบพันธุของ
ปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849)) ในอาวไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 16/2553.
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 22 หนา.
Rountrey, A. N., P. G. Coulson, J. J. Meeuwig and M. Meekan. 2014. Water Temperature and
Fish Growth: Otoliths Predict Growth Patterns of a Marine Fish in a Changing Climate.
Global Change Biology. 20 (8): 2450-2458.
4.2.4 ถาเอกสารหลายเรื่องมีผูเขียนคนเดียวกันหรือคณะผูเขียนชุดเดียวกันใหเรียงตามปที่พิมพโดย
ปที่พิมพกอนใหขึ้นกอน เอกสารและถาหากเอกสารที่พิมพเปนปเดียวกันอีก ใหใชตัวอักษร
ก,ข,ค, ...หรือ a, b, c, … ตอหลังปที่พิมพ
ตัวอยาง
Carpenter, K. E. and V. H. Niem (eds.). 2001a. FAO Species Identification Guide for Fishery
Purposes. The Living Marine Resources of the Western Central Pacific. Vol 5. Bony
Fishes part 3 (Menidae to Pomacentridae). FAO, Rome. 2791–3380.
Carpenter, K. E. and V. H. Niem (eds.). 2001b. FAO Species Identification Guide for Fishery
Purposes. The Living Marine Resources of the Western Central Pacific. Vol. 6. Bony
Fishes part 4 (Labridae to Latimeriidae), Estuarine Crocodiles, Sea Turtles, Sea Snakes
and Marine Mammals. FAO, Rome. 3381–4218.
4.2.5 ถาเอกสารหลายเรื่องมีผูเขียนคนแรกคนเดียวกันแตเรื่องอื่นมีคณะผูเขียนตางชุดกัน ใหอางอิง
โดยเรี ย งชื่ อ ผู เขี ย นคนแรกไว อั น ดั บ แรกสุ ด และตามด ว ยผู เขี ย นที่ มี ล ำดั บ ถั ด จากคนแรก
ตามลำดับอักษร
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ตัวอยาง
มนตรี สุมณฑา, สนธยา บุญสุข และ พรอนันต คีรีรัตน. 2555. การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต
(Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793)) ทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย. เอกสารวิชาการ
ฉบับที่ 27/2555. สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 37 หนา.
มนตรี สุมณฑา, สนธยา บุญสุข, สัมพันธ ปานจรัตน, ธุมาวดี ใจเย็น และ จริยา ฤทธิสมาน. 2553. การประเมิน
สภาวะทรัพ ยากรปลาลั ง (Rastrelliger kanagurata (Cuvier, 1816)) ทางฝ งทะเลอั น ดามั น ของ
ประเทศไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 13/2553. สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง,
กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 38 หนา.
4.2.6 ถาหนังสือไมปรากฏชื่อผูแตงแตมีชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวมใหเขียนกำกับไวในวงเล็บ
ถ าเป น ภาษาอั งกฤษให ใช ค ำย อ “ed” สำหรับ บรรณาธิ ก าร 1 คน หรือ “eds” สำหรับ
บรรณาธิการมากกวา 1 คน
ตัวอยาง
จิตติมา อายุตตะกะ และ มาเรียม กอสนาน (บรรณาธิการ). 2543. อุทยานทรัพยากรชายฝงอันดามันเฉลิม
พระเกียรติ. อักษรสยามการพิมพ, กรุงเทพมหานคร. 140 หนา.
Leis, J. M. and B. M. Carson-Ewart (eds.). 2000. The Larvae of Indo-Pacific Coastal Fishes: An
Identification Guide to Marine Fish Larvae. Brill, Leiden, Netherlands. 850 pp.
4.2.7 แหลงตีพิมพของเอกสารอางอิง
4.2.7.1 วารสาร (journal หรือ bulletin)
ขอมูลที่จำเปน ไดแก ชื่อผูเขียนบทความ ปที่พิมพ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปที่
ฉบับที่ หนา
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ.\\ปที่พิมพ.\\ชื่อบทความ.\\ชื่อวารสาร\ปที่\(ฉบับที่):\เลขหนา.
* \ หมายถึง วรรค 1 เคาะ
* \\ หมายถึง วรรค 2 เคาะ
วารสารภาษาไทยใหเขียนชื่อเต็ม ตามดวยปที่พิมพหรือ Volume และฉบับที่หรือ
หมายเลขเอกสารภายในเครื่องหมายนขลิขิต ( ) (วารสารบางเลมอาจไมมีเลมที่
เอกสารในนขลิ ขิ ต ก็ ได ) แล ว ตามด ว ยเครื่ อ งหมายทวิ ภ าค ( : ) แล ว ตามด ว ย
หมายเลขหนาแรกที่ตีพิมพถึงหนาสุดทาย เชน วารสารวิทยบริการ 24 (2): 90-102
สำหรับวารสารตางประเทศใหใชตัวยอซึ่งพิมพดวยตัวเอน ถาชื่อไหนที่ยอไมไดใหใช
คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ
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ชื่อเต็ม วารสารสวนใหญมักบอกคำยอใหอยูแลวที่ดานบนของแตละเรื่อง เชน Bull.
Mar. Sci. 48 (1): 150-158. หากตองการใชชื่อยอ วารสารให ถือตามกฎเกณฑ
สากล โดยตรวจสอบกับคำยอใน World List of Scientific Periodicals หรือใน
ดั ช นี ว ารสารใน Zoological Record, ASFA เป น ต น หรื อ ให ต รวจสอบใน
database CARL uncover (http://www.carl.org/pub/uncoverlists/publst)
ตัวอยาง
อุมาพรรณ ทรงวิวัฒน. 2556. คุณ ธรรมและจริยธรรมของขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
วารสารวิทยบริการ 24 (2): 90-102.
Hoguane, A. M. and E. V. Armando. 2015. The Influence of the River Runoff in the Artisanal
Fisheries Catches in Tropical Coastal Waters – The Case of the Zambezi River and the
Fisheries Catches in the Northern Sofala Bank, Mozambique. JICZM. 15 (4): 443-451.
4.2.7.2 หนังสือ (book)
ขอมูลที่จำเปน ไดแก ชื่อผูแตง ปที่พิมพ ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ (ถามี) สำนักพิมพ
สถานที่พิมพ จำนวนหนา
รูปแบบ
ชื่อผูแตง.\\ปที่พิมพ.\\ชื่อหนังสือ.\\ครั้งที่พิมพ (ถามี).\\สำนักพิมพ,\สถานที่พิมพ.\\จำนวนหนา.
หลังสำนักพิมพหรือสถาบันที่ตีพิมพใหตามดวยเครื่องหมายจุลภาค และตามดวยชื่อ
เมืองและ/หรือประเทศที่ตีพิมพ แลวตามดวยจำนวนหนาของหนังสือเลมนั้น ใน
ภาษาอังกฤษอักษรตัวแรกของชื่อเหลานี้และอักษรตัวแรกของแตละคำในชื่อเรื่อง
ของหนังสือตองพิมพดวยอักษรตัวพิมพใหญ ยกเวน คำนำหนานาม คำบุพบท และ
คำเชื่อม
ตัวอยาง
เชษฐพงษ เมฆสั ม พั น ธ . 2558. สรี ร วิ ท ยาและนิ เวศวิ ท ยาของแพลงก ต อนพื ช ทะเล. คณะประมง,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 432 หนา.
Jennings, S., M. J. Kaiser and J. D. Reynolds. 2001. Marine Fisheries Ecology. Blackwell Publishing
Company, Malden, Massachusetts. 432 pp.
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4.2.7.3 หนังสือแปล
ข อมู ลที่ จำเป น ได แก ชื่ อ ผู แ ปล ป ที่ พิ ม พ ชื่ อ หนั งสื อ สำนั ก พิ ม พ สถานที่ พิ ม พ
แปลจากชื่อผูเขียน ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ สถานที่พิมพ
รูปแบบ
ชื่อผูแปล.\\ปที่พิมพ.\\ชื่อหนังสือ.\\สำนักพิมพ,\สถานที่พิมพ.\\แปลจาก ชื่อผูเขียน.\\ปที่พิมพ.\\
ชื่อหนังสือ.\\ สำนักพิมพ,\สถานที่พิมพ.
ตัวอยาง
นฤจร อิท ธิจีระจรัส. 2535. แนวความคิดทฤษฎีท างสังคมวิท ยาของเฮอรเบิ รตสเปนเซอร. สำนักพิ ม พ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรุงเทพมหานคร. แปลจาก L. A. Coser. 1971. Masters of Sociological
Thought: Ideas in Historical and Social Context. Harcount Brace Jovanovich, Inc., New York.
4.2.7.4 หนังสือที่มีผูเขียนเฉพาะแตละบท
ขอมูลที่จำเปน ไดแก ชื่อผูเขียนบทที่อาง ปที่พิมพ ชื่อบทที่อาง ชื่อบรรณาธิการหรือ
ผูรวบรวม ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ สถานที่พิมพ หนาที่บทนั้นตีพิมพ
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทที่อาง.\\ปที่พิมพ.\\ชื่อบทที่อาง.\\ใน:\ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวม (บรรณาธิการหรือ
ผูรวบรวม).\\ชื่อหนังสือ.\\สำนักพิมพ,\สถานที่พิมพ.\\เลขหนา.
การอางเฉพาะบทหนึ่งในหนังสือ ใหขึ้นตนดวยผูเขียน ตามดวยปที่พิมพและหัวขอ
เรื่องในบทนั้น ตอดวยคำวา ใน: หรือ In: และชื่อของบรรณาธิการตอดวยชื่อของ
หนังสือ สำนักพิมพ ชื่อเมืองที่พิมพ และหมายเลขเฉพาะหนาที่พิมพของบทนั้น
ตัวอยาง
วินัย วนานุกุล. 2553. ภาวะพิษจากปลาปกเปาและแมงดาทะเลในประเทศไทย. ใน: สุชัย สุเทพารักษ,
นฤมล พักมณี และ วิศิษฎ สิตปรีชา (บรรณาธิการ). พิษจากสัตวและพืช. สถานเสาวภา, สภากาชาด
ไทย. หนา 108-119.
Suvapepun, S. 1989. Occurance of Red Tide in the Gulf of Thailand. In: Okaichi, T., D. M. Anderson
and T. Nemoto (eds.). Red Tides: Biology, Environmental Science and Toxicology.
Elsevier Science Publishing, Inc., London. pp. 41-44.
4.2.7.5 รายงานการประชุมทางวิชาการ (proceedings) หรือรายงานการประชุม จากที่
ประชุมตาง ๆ เชน จาก Workshop Conference หรือ สัมมนา
ขอมูลที่จำเปน ไดแก ชื่อผูเขียน ปที่พิมพ ชื่อเรื่อง ชื่อการประชุม จำนวนหนา
คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ
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รูปแบบ
ชื่อผูเขียน.\\ปที่พิมพ.\\ชื่อเรื่อง.\\ชื่อการประชุม.\\วันที่จัดประชุม.\\สถานที่จัดประชุม.\\จำนวน
หนา.
ตัวอยาง
Bhatia, U. and T. Chantawong. 1979. The Status of Demersal Fisheries along the West Coast
of Thailand. Report of the FAO/DANIDA Seminar on the Management of the Tropical
Demersal Fisheries. 22 October – 2 November 1978. Bangkok Thailand. 21 pp.
4.2.7.6 รายงานการประชุมทางวิชาการ (proceedings) หรือรายงานการประชุม ที่อางอิง
เฉพาะเรื่องขอมูลที่จำเปน ไดแก ชื่อผูเขียนบทความ ปที่พิมพ ชื่อบทความ ชื่อการ
ประชุม ครั้งที่ สำนักพิมพหรือหนวยงานที่จัดการประชุม สถานที่พิมพ เลขหนา
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ.\\ปที่พิมพ.\\ชื่อบทความ.\\ใน:\ชื่อการประชุม.\\ครั้งที่.\\สำนักพิมพหรือหนวยงาน
ที่จัดการประชุม,\สถานที่พิมพ.\\เลขหนา.
ตัวอยาง
วลีรัตน มูสิกะสังข, มาวิทย อัศวอารีย, กฤษณา องอาจ, จิระยุทธ รื่นศิริกุล, โสมลดา ประเสริฐสม และ จูอะดี
พงศมณีรัตน. 2561. ผลการเสริมวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหารตอการพัฒนารังไขของแม
พันธปลาตะกรับ. ใน: การประชุมวิชาการประมง ประจำป 2561. วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561.
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น, กรุงเทพมหานคร. หนา 222-230.
Suksomjit, M., K. Ichmi, K. tada, M. Yamada and S. Montani. 2005. The Effect of High Ammonium
Concentration on Phytoplankton Growth of Coastal Water. In: The Forth Asian-Pacific
Phycological Forum, Advance in Phycologic Research: Chemistry and Biotechnology.
October 30 to November 4, 2005. Bangkok, Thailand. 209 pp.
4.2.7.7 เอกสารวิชาการ (technical paper) หรือเอกสารเผยแพรของหนวยงาน
ขอมูลที่จำเปน ไดแก ชื่อผูเขียน ปที่พิมพ ชื่อเรื่อง เอกสารลำดับที่ ชื่อหนวยงานที่
จัดทำ จำนวนหนา.
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน.\\ปที่พิมพ.\\ชื่อเรื่อง.\\เอกสารลำดับที่.\\ชื่อหนวยงานที่จัดทำ.\\จำนวนหนา.
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ตัวอยาง
นพรัตน นาสุชล, กมลรัตน พุทธรักษา, ธเนศ ศรีถกล และ ปยวรรณ หัสดี. 2553. ชีววิทยาการสืบพันธุของ
ปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849)) ในอาวไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 16/2553.
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 22 หนา.
Slijkerman, D. and J. Tamis. 2015. Fisheries Displacement Effects Related to Closed Areas:
a Literature Review of Relevant Aspects. Report number C170/15. Institute for Marine
Resources and Ecosystem Studies, Wageningen University and Research. 51 pp.
4.2.7.8 เอกสารฉบับโรเนียว (mimeographed) เอกสารวิชาการบางเลมตีพิมพเฉพาะกาล
หรือเหตุการณ เพื่อเผยแพรในวงจำกัด มักอยูในรูปแบบของโรเนียว
ขอมูลที่จำเปน ไดแก ชื่อผูแตง ปที่พิมพ ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ สถานที่พิมพ
ในกรณีที่มกี ารตีพิมพมากกวา 1 ครั้ง ใหใสครั้งที่พิมพมาดวย
รูปแบบ
ชื่อผูแตง.\\ปที่พิมพ.\\ชื่อหนังสือ.\\ครั้งที่พิมพ (ถามี).\\สำนักพิมพ,\สถานที่พิมพ.\\จำนวนหนา.\\
(อัดสำเนา).
ตัวอยาง
ธีระ อาชวเมธี. 2520. การเปรียบเทียบความเร็วในการเขาใจจำนวน ซึ่ง เขียนเปนตัวเลขอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวอักษรไทย. คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 3 หนา. (อัดสำเนา)
Sutthakorn, P. and K. Saranakomkul. 1986. Biological Aspects of Chub-mackerels (Rastrelliger spp.)
and Round Scads (Decapterus spp.) in the West Coast of Thailand. A Report Presented
in the Third Working Group Meeting on the Mackerels in the Malacca Strait. 19-23 August
1986. Phuket, Thailand. 97 pp. (mimeographed).
4.2.7.9 เอกสารทีอ่ ยูในระหวางจัดทำรายงาน (in preparation)
ขอมูลที่จำเปน ไดแก ชื่อผูเขียน ชื่อเรื่อง.
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน.\\(กำลังจัดทำรายงาน).\\ชื่อเรื่อง.
ตัวอยาง
ปยวรรณ หัสดี. (กำลังจัดทำรายงาน). ชีววิทยาสืบพันธุของปลาทูในบริเวณอาวไทยตอนใน.
Munk, P. and V. Janekarn. (in preparation). Growth Characteristics of Fish Larvae in the Tropical
Andaman Sea.
คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ
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4.2.7.10 เอกสารที่อยูในระหวางกำลังดำเนินการจัดพิมพ (manuscript in preparation)
ถาเปนงานเขียนภาษาไทย ใหใชคำวา เอกสารอยูระหวางจัดพิมพ และถาเปนงานเขียน
ภาษาอังกฤษ ใหใชคำวา manuscript in preparation
ขอมูลที่จำเปน ไดแก ชื่อผูเขียน ชื่อเรื่อง สำนักพิมพ สถานที่พิมพ
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน.\\(เอกสารอยูระหวางจัดพิมพ).\\ชื่อเรื่อง.\\สำนักพิมพ,\สถานที่พิมพ.
ตัวอยาง
วิรงรอง ทิมดี. (เอกสารอยูระหวางจัดพิมพ). การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสรางแหลงอาศัยสัตว
ทะเลบริเวณชายฝงจังหวัดชลบุรีดวยการวิเคราะหเชิงพื้นที่. เอกสารวิชาการฉบับที่ 6/2560. ราชการ
บริหารสวนกลาง, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
จรัส สุวรรณมาลา. (เอกสารอยูระหวางจัดพิมพ). ประชาธิปไตยทางการคลังไทย. ศูนยติดตามประชาธิปไตย
ไทย คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ
Munk, P., V. Janekarn, T. G. Nielsen, P. Boonruang, S. Sawangarreruk, S. Satapoomin and
V. Limtrakulwong. (manuscript in preparation). Proceedings of the Regional Workshop
on Ecology of Tropical Mesoplankton and Fish Larvae. 1 5 -2 3 November 2 0 0 0 .
Phuket, Thailand.
Fink, W. L., K. E. Hartel, W. G. Saul, E. M. Moon and E. O. Wiley. (manuscript in preparation).
A report on Current Supplies and Practices Used in Curation of Ichthyoplankton
Collection. Am Soc. Ichthyo. & Herpetol.
4.2.7.11 เอกสารที่อยูในรูปของวิทยานิพนธ
ขอมูลที่จำเปน ไดแก ชื่อผูเขียน ปที่พิมพ ชื่อวิทยานิพนธ ระดับวิทยานิพนธ ชื่อ
มหาวิทยาลัย จำนวนหนา
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน.\\ปที่พิมพ.\\ชื่อวิทยานิพนธ.\\ระดับวิทยานิพนธ,\ชื่อมหาวิทยาลัย.\\จำนวนหนา.
ตัวอยาง
เบญจวรรณ สระทองยอด. 2558. ปจจัยที่สงผลตอการซื้อลูกกุงของผูประกอบการฟารมเลี้ยงกุง ในจังหวัด
นครปฐม. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 106 หนา.
4.2.7.12 ราชกิจจานุเบกษา
ขอมูลที่จำเปน ไดแก ชื่อเอกสาร ปที่พิมพ เลมที่ ตอนที่ เลขหนา
คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ
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รูปแบบ
ชื่อกฎหมาย.\\ราชกิจจานุเบกษา.\\ปที่พิมพ.\\เลมที.่ \\ตอนที่,\เลขหนา.
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 ราชกิจจานุเบกษา. 2558. เลมที่ 132. ตอนที่ 18 ก,
หนา 1- 16.
ประกาศกรมประมง เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรือประมง สำหรับการออกใบอนุญาตทำการประมงในปการประมง
2561 – 2562 พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา. 2560. เลมที่ 134. ตอนพิเศษ 272 ง, หนา 4 - 5
ระเบียบกรมประมง วาดวยการขายทอดตลาดเรือประมง พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา. 2562. เลมที่ 136.
ตอนพิเศษ 226 ง, หนา 2 - 5
4.2.7.13 ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ที่ไมปรากฎในราชกิจจานุเบกษา
ขอมูลที่จำเปน ไดแก ชื่อหนวยงาน ป ชื่อประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบ วัน เดือน ป ที่
มีประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบ
รูปแบบ
ชื่อหนวยงาน.\\ป.\\ชื่อประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบ.\\วัน\เดือน\ป ที่มปี ระกาศ คำสั่ง หรือระเบียบ.
ตัวอยาง
กรมประมง. 2559. คำสั่งกรมประมง ที่ 1058/2559 เรือ่ ง แตงตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตอ
สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรกรมประมง. 31 ตุลาคม 2559.
กรมประมง. 2560. ประกาศกรมประมง เรื่อง งดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตใหนำเขาสัตวน้ำ
และผลิตภัณฑสัตวน้ำ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2560. 22 กันยายน 2560.
กระทรวงมหาดไทย. 2544. ระเบียบขอบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543 – 2544. 3 สิงหาคม 2544.
4.2.7.14 เว็บไซต (website)
ขอมูลที่จำเปน ไดแก ชื่อผูเขียน ปที่พิมพปรากฏอยูที่เว็บไซต ชื่อเรื่อง แหลงที่มา
(URL ที่เปนที่อยูของไฟลหรือเว็บไซตบนอินเตอรเน็ต) วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน.\\ปที่พิมพปรากฏอยูที่เว็บไซต.\\ชื่อเรื่อง.\\แหลงที่มา (ระบุ URL).\\วัน เดือน ป ที่สืบคน
ขอมูล.
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ถามีชื่อผู เขียนหรือเจาของเว็บไซต ใหขึ้นตนดวยชื่อผูเขียนหรือเจาของเว็บไซต
ถ าไม มี ให ขึ้ น ต น ด วยบริษั ท หรือ องค กรที่ เป น เจาของ ในกรณี ที่ ไม ป รากฏทั้ งชื่ อ
ผูเขียนและองคกร ใหใสชื่อเว็บไซตที่อางอิง
ตัวอยาง
สุรเดช สดคมขำ. 2559. เทคโนโลยีการประมง. แหลงทีม่ า https://www.technologychaoban.com/newsslide/article_8755. 1 มกราคม 2561.
Fishbase. 2017. Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851). Available source:
http://www.fishbase.org/summary/109. September 19, 2017.
4.2.7.15 สาระสังเขปจากสารสนเทศ/วารสาร
ขอมูลที่จำเปน ไดแก ชื่อผูเขียนบทความ ปที่พมิ พ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปที่ ฉบับที่
เลขหนา ชื่อฐานขอมูล accession number ชื่อยอของวารสารตางประเทศเป นตัว
เอียง
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ.\\ปที่ พิมพ.\\ชื่อบทความ.\\ชื่อวารสาร\ปที่ \(ฉบับที่ ):\เลขหนา.\\ชื่อฐานขอมูล.\\
accession number.
ตัวอยาง
Misumi, J. and M. Fujita. 1982. Effects of PM Organizational Development in Supermarket
Organization. Jap. J. of Esp. Soc. Psy. 21 (2): 93-111. PsyINFo Database. accession no.
1147468-5-8200.
4.2.7.16 สื่ อ ไม ตี พิ ม พ เป น การอ างอิ งข อ มู ล ที่ ไม ได ถู ก ตี พิ ม พ เช น ไฟล ข อ มู ล โปรแกรม
คอมพิวเตอร ซีดรี อม และเทปบันทึกเสียง
ขอมูลที่จำเปน ไดแก ชื่อผูจัดทำ ปที่จัดทำ ชื่อสื่อไมตีพิมพ ลักษณะของสื่อ สถานที่
หรือหนวยงานที่เผยแพร สถานที่ผลิต (ถามี)
รูปแบบ
ชื่อผูจัดทำ.\\ปที่จัดทำ.\\ชื่อสื่อไมตีพิมพ.\\(ระบุลักษณะของสื่อ).\\สถานที่หรือหนวยงานที่เผยแพร,\
สถานที่ผลิต (ถามี).
ตัวอยาง
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม. 2556. บันทึกการแสดงดนตรีไทย ปพาทยดึกดำบรรพพุทธศักราช 2557. (ดีวีดี).
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.
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สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. 2533. บันทึกปากคำ: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2532 และ มกราคม
2533. (เทปบันทึกเสียง).
Femandes, F. D. 1972. Theoretical Production of Interference Loading on Aircraft Stores: Part 1
Subsonic Speeds. (Computer Program). General Dynamics, Electrodynamics Division,
Panoma, CA.
Hill, R. (ed). 2012. Myocardial infarction. (CD-ROM). Focus Media Singapore Pte. Ltd., Singapore.
4.2.7.17 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ขอมูลที่จำเปน ไดแก สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปที่ออกประกาศ ชื่อ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.
รูปแบบ
สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม.\\ปที่ออกประกาศ.\\ชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม.\\
เลขที่ มอก.
ตัวอยาง
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. 2535. แอล-ไลซีนโมโนไฮโดรคลอไรดสำหรับเติมในอาหารสัตว.
มอก. 1114-2535.
4.2.7.18 สิทธิบัตร (Patent)
ขอมูลที่จำเปน ไดแก ผูจดสิทธิบัตร ปที่จดสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ ประเทศที่จด
สิทธิบัตร หมายเลขของสิทธิบัตร
รูปแบบ
ผูจดสิทธิบัตร.\\ปที่จดสิทธิบตั ร.\\ชื่อสิ่งประดิษฐ.\\ประเทศที่จดสิทธิบัตร\หมายเลขของสิทธิบัตร.
ตัวอยาง
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง เขต 3. 2559. ระบบลางสาหรายประหยัดน้ำ. ประเทศไทย
เลขที่อนุสิทธิบัตร (วิศวกรรม) 12193.
4.2.7.19 แผนที่
ขอมูลที่จำเปน ไดแก ชื่อผูจัดทำ ปที่ผลิต ชื่อแผนที่.
รูปแบบ
ชื่อผูจัดทำ.\\ปที่ผลิต.\\ชื่อแผนที่.
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ตัวอยาง
กรมทางหลวง. 2549. แผนที่แสดงจุดติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามสำนักทางหลวงทั่วประเทศ ป 2549.
4.2.7.20 การอางอิงตามผูอื่น
- กรณีผูเขียนอางถึงบทความในวารสาร ซึ่งผูเขียนบทความนั้นมีการอางอิงตามหนังสือ
ขอมูลที่จำเปน ไดแก ชื่อผูเขียนบทความในวารสาร ป ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปที่
ฉบั บ ที่ เลขหน า ชื่ อ ผู แ ต ง หนั ง สื อ ที่ อ า งอิ ง ป ที่ พิ ม พ ชื่ อ หนั ง สื อ ครั้ ง ที่ พิ ม พ
สำนักพิมพ สถานที่พิมพ.
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความในวารสาร.\\ป.\\ชื่อบทความ.\\ชื่อวารสาร\ปที่\(ฉบับที่):\เลขหนา.\\อางตาม\
ชื่อผูแตงหนังสือที่อางอิง.\\ปที่พิมพ.\\ชื่อหนังสือ.\\ครั้งที่พิมพ\(ถามี).\\สำนักพิมพ,\สถานที่
พิมพ.
ตัวอยาง
Fravel, D. R., J. J. Marois, R. D. Lumsden and W. J. Connick, Jr. 1985. Capsulatino of Potential
Biocontrol Agents Caly Matrix. Phytopathol. (75): 774-777. Cited after N. G. Agrios.
1978. Plant Pathology. 2nd ed. Academic Press, New York.
- กรณีผูเขียนบทความในวารสารอางอิงจากวารสาร เขียนลงวารสารอางตามวารสาร
ขอมูลที่จำเปน ไดแก ชื่อผูเขียนบทความในวารสาร ปที่พิมพ ชื่อเรื่องในวารสาร
ชื่อวารสาร ปที่ ฉบับที่ เลขหนา ชื่อผูเขียนบทความในวารสารที่อางอิง ปที่พิมพ
ชื่อเรื่องที่อาง ชื่อวารสารที่อางปที่ ฉบับที่ เลขหนา
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความในวารสาร.\\ปที่พิมพ.\\ชื่อเรื่องในวารสาร.\\ชื่อวารสาร\ปที่\(ฉบับที่):\หนา.\\
อางตาม\ชื่อผูเขียนบทความในวารสารที่อางอิง.\\ปที่พิมพ.\\ชื่อเรื่องที่อาง.\\ชื่อวารสารที่
อางปที่\(ฉบับที)่ :\หนา.
ตัวอยาง
สมเกียรติ วันทะนะ. 2533. รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ในสยาม 2534-2475. วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
17 (1): 23-44. อางตาม สุธี ประศาสนเศรษฐ. 2525. วิวัฒนาการระบบเศรษฐกิจไทยในรอบ 200 ป.
ปาจารยสาร 9 (1): 8-23.
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Campbell, C. A., F. Selles, R. P. Zentner and B. G. Mc Conkey. 1993. Available Water and
Nitrogen Effects on Yield Component and Grain Nitrogen of Zero-till Spring Wheat.
Agron. J. 85 (1): 114-120. Cited after M. R. Cater and D. A. Rennie. 1985. Soil
Temperature under Zero Tillage Systems for Wheat in Saskatchewan. Can. J. Soil Sci. 65
(2): 329-338.
- กรณีผูแตงอางอิงจากหนังสือ เขียนหนังสืออางตามหนังสือขอมูลที่จำเปน ไดแก ผู
แตง ปที่พิมพ ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ (ถามี) สำนักพิมพ สถานที่พิมพ ผูแตงหนังสือ
ที่ อ า งอิ ง ป ที่ พิ ม พ ชื่ อ หนั ง สื อ ที่ อ า งอิ ง ครั้ งที่ พิ ม พ ข องหนั ง สื อ ที่ อ า งอิ ง (ถ า มี )
สำนักพิมพ สถานที่พิมพ
รูปแบบ
ผูแ ต ง.\\ป ที่ พิ ม พ .\\ชื่ อหนังสือ.\\ครั้งที่ พิ ม พ (ถามี ).\\สำนั กพิ ม พ ,\สถานที่ พิ ม พ .\\อางตาม\ผูแต ง
หนังสือที่อางอิง.\\ปที่พิมพ.\\ชื่อหนังสือที่อางอิง.\\ครั้งที่พิมพ\(ถามี).\\สำนักพิมพ,\สถานที่
พิมพ.
ตัวอยาง
Frazier, W. C. and D. C. Westhoff. 1988. Food Microbiology. 4th ed. McGraw-Hill Book Company,
Singapore. Cited after J. S. Pruthi. 1980. Spices and Condiments: Chemistry, Microbiology,
Technology. Academic Pressw, New York.
4.2.7.21 การอางอิงจากเอกสารที่พิมพในภาษาอื่นที่ไมใชไทยและอังกฤษ แตชื่อผูเขียนเปน
ภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบการเขียนตามรูปแบบที่กลาวมาขางตน ในกรณีที่นำวารสาร
มาใชอางอิง ชื่อวารสารใหใชตัวยอซึ่งพิมพดวยตัวเอน ถาชื่อไหนที่ยอไมไดใหใชชื่อ
เต็ม เชนเดียวกับขอ 4.2.7.1
รูปแบบ
ชือ่ ผูเขียนบทความ.\\ปที่พิมพ.\\ชื่อบทความ.\\ชื่อวารสาร\ปที่\(ฉบับที่):\หนา.\\(ระบุภาษา).
ตัวอยาง
Hong, Y. and T. Zhou. 1984. Karyotypes of Nine Species of Chinese Catfishes (Bagridae).
Zool. Res. 5 (3): 21-28. (in Chinese, English abstract).
Sadhotomo, B. and S. B. Atmadja. 1985. On the Growth of Some Pelagic Fishes in the Java
Sea. J. Pen. Perikanan Laut. 33: 53-60. (in Bahasa Indonesia).
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4.2.7.22 สถานทีพ่ ิมพ ประกอบดวยชื่อสำนักพิมพหรือสถาบันที่ตีพิมพ ตามดวย
เครื่องหมายจุลภาค (,) และชื่อเมืองหรือรัฐที่สำนักพิมพตั้งอยู ตามดวยเครื่องหมาย
จุลภาค (,) และชื่อประเทศ ใหเขียนชื่อเต็ม และอักษรตัวแรกของแตละคำใน
ภาษาอังกฤษเปนตัวพิมพใหญ
4.2.7.23 จำนวนหนา การอางจำนวนหนาของเอกสารภาษาไทยใหใสคำวา “หนา” ทาย
จำนวนหนา และเอกสารภาษาตางประเทศ ถาอางหนาเดียว ใหใช p. ถาหลายหนา
ใหใช pp. ยกเวนวารสาร ไมตองใสคำวาหนา หรือ p. หรือ pp.
- ในกรณีอางทั้งหมด เชน 350 หนา. หรือ 350 pp.
- ในกรณอางหนึ่งหนา เชน หนา 5. หรือ p. 5
- ในกรณีอางบางหนา เชน หนา 33-75. หรือ pp. 33-75
4.3 ภาคผนวก จะมีหรือไมมีก็ได ใหพิจารณาตามความเหมาะสม เปนสวนที่แสดงตาราง ภาพ แผนภูมิหรือ
ขอมูล ที่มีความสำคัญนอย แตเปนขอมูลที่มีรายละเอียดและอาจเปนประโยชนสำหรับผูที่ตองการทราบ
รายละเอียดบางเรื่อง เพื่อการนำขอมูลไปใชในการวิเคราะหหรือวิจัยที่เกี่ยวเนื่องตอไป
5. การจัดรูปเลม
5.1 การวางลำดับและการพิมพหัวขอ
5.1.1 ชื่อเรื่องในหนาบทคัดยอ เชนเดียวกับขอ 2.3.1 กลาวคือ ใชตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา ภาษาไทย
อยูบรรทั ดแรกตรงกึ่งกลางหนา ติดกรอบขอบบน ถามีตัวเลข เชน พ.ศ. ใหใชเลขอารบิก
ภาษาอังกฤษใหชื่อเรื่องภาษาอังกฤษอยูกึ่งกลางหนาเชนเดียวกัน ใชตัวพิมพใหญ (capital
letter) เฉพาะอักษรตัวแรกของคำ ยกเวนคำเชื่อมประโยคและคำนำหนานาม ถามีตัวเลขให
ใชเลขอารบิก ในกรณีที่มีชื่อวิทยาศาสตรใหใชหลักการเขียนของชื่อวิทยาศาสตรเปนตัวพิมพ
ใหญ เฉพาะอั ก ษรตั ว แรกของชื่ อ genus และชื่ อ วิ ท ยาศาสตร เป น ตั ว เอน เช น Lates
calcarifer ควรใสชื่อผูจำแนกชนิดหลังชื่อวิทยาศาสตร
5.1.2 ชื่อผูเขียนหรือนักวิจัย เชนเดียวกับขอ 2.3.2 กลาวคือ ใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา ใหเวน
จากบรรทั ดที่เปนชื่อเรื่อง 1 บรรทัด ชื่อผูเขียนอยูกึ่งกลางหนาชื่อภาษาไทย ในขณะที่ชื่อ
ภาษาอั งกฤษให ใช อั ก ษรตั ว พิ ม พ ใหญ (capital letter) เฉพาะอั ก ษรตั ว แรกของชื่ อ และ
นามสกุ ล เท า นั้ น ถ า ผู เขี ย นหรื อ นั กวิ จั ยมี หลายคนให เรี ยงลำดั บรายชื่ อตามปริ มาณงานที่
รับผิดชอบในระนาบเดียวกัน ใส “ , ” โดยมี “และ” หนาชื่อสุดทาย หนาชื่อนักวิจัยไมตองมีคำ
“นาย นาง นางสาว หรือ ดร.” นำหนา
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5.1.3 หัวขอใหญในสวนของเนื้อหา เชน คำนำ วิธีดำเนินการ ผลการศึกษา ใหพิมพดวยตัวอักษร
ขนาด 16 ตัวหนาทั้ งหมด อยูกึ่งกลางหนา ยกเวน คำสำคัญ หรือ Keywords ใหอยูชิด
กรอบขอบซาย
5.1.4 หัวขอรอง ใหพิมพชิดกรอบขอบซาย และมีตัวเลขอารบิกกำกับถามีหลายหัวขอ เชน 1, 2, 3,
........ ใหพิมพดวยตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา การพิมพหัวขอรองในแตละหัวขอใหญใหรักษา
รูปแบบ (format) เดียวกันตลอดทั้งเลม โดยระยะหางระหวางตัวเลขและขอความ ใหเวน
ระยะตามความเหมาะสม
5.1.5 หัวขอยอย ภายใตหัวขอรอง ใหพิมพในระดับยอหนา และใชตัวเลขอารบิกกำกับ เชน 1.1,
1.2, 1.3, ........ หรืออาจใชเครื่องหมายยติภังค (-) ไวดานหนาก็ไดถาเปนการอธิบายโดยไมมี
หัวขอขึ้นตน หรือไมมีหัวขอยอยถัดไปอีก ใชตัวอักษรขนาด 16 การพิมพหัวขอยอยในแตละ
หัวขอรองใหรักษารูปแบบ (format) เดียวกันตลอดทั้งเลม โดยระยะหางระหวางตัวเลขและ
ขอความ ใหเวนระยะตามความเหมาะสม
5.1.6 ถามีหัวขอยอยในระดับถัดไปอีกก็ใหยอหนาไปอีกระดับ และมีเลขอารบิกกำกับ เชน 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, …… ใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ ดังนี้ไปเรื่อย ๆ โดยรักษารูปแบบเดียวกัน
ตลอดทั้งเลม หรือถาเปนหัวขอยอยในระดับสุดทายที่ไมตองการระบุหมายเลขกำกับหรือเปน
การอธิบายโดยไมมีหัวขอขึ้นตน ก็อนุโลมใหใชเครื่องหมายยติภังค (-) ได โดยระยะหางระหวาง
ตัวเลขหรือเครื่องหมายยติภังค และขอความ ใหเวนระยะตามความเหมาะสม
5.2 การพิมพ
5.2.1 กระดาษที่ใช จัดทำรายงานตองเปนกระดาษสีขาวขนาด A4 (21.0 x 29.7 ซม.) และมีขนาด
ไมต่ำกวา 70 แกรม ถาพิมพ 2 หนาควรใชกระดาษขนาด 80 แกรม
5.2.2 การพิมพควรใชตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดเลม โดยใหใชตัวอักษรขนาด 16 สำหรับตัวอักษรใน
สวนที่เกี่ยวของกับภาพ หรือตัวอักษรในตารางหากมีความจำเปนตองปรับเพิ่มหรือลดขนาด
ตัวอักษรเพื่อใหผูอานเห็นไดชัดเจนสามารถกระทำไดตามความเหมาะสม
5.2.3 ขอ ความที่ พิ ม พ ให เนื้ อหาชิดกรอบขอบซายและขอบขวา ส วนตารางและภาพ จัดใหอ ยู
กึ่งกลางหน ากระดาษ และอยูในกรอบสำหรับการพิม พทั้ ง 4 ดาน ตามที่กำหนดในขอ 1.
กรอบ (พื้นที่) สำหรับการพิมพ
5.2.4 ระยะหางระหวางบรรทัด
- ระหวางหัวขอใหญกับหัวขอรอง และระหวางหัวขอรองดวยกันเอง ใหเวน 1 บรรทัด
- ระหวางหัวขอรองกับหัวขอยอย ไมตองเวนบรรทัด แตใหเพิ่มคาระยะหาง ระหวางบรรทัด
6 ตัวอักษร
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- เวนบรรทัดระหวางหัวขอและยอหนาแรก แตไมตองเวนบรรทัดของแตละยอหนาในหัวขอ
เดียวกัน (จากหนา 4 ขอ 3. สวนเนื้อหา)
5.2.5 การพิมพขอความเมื่อเริ่มตนยอหนาใหมตองเวนยอหนา 2 ซม. ในสวนของเอกสารอางอิง
บรรทัดแรกใหชิดขอบกรอบซาย สำหรับบรรทัดถัดไปใหเวนยอหนาไวอยางนอย 1.25 ซม.
5.2.6 หมายเลขหนาใหพิมพแสดงไวตอนบนกลางหนากระดาษ โดยพิมพหางจากขอบบนประมาณ
1.5 - 2.0 ซม. ใหเริ่มนับหนา 1 ตั้งแตบทคัดยอ แตหนาแรกไมตองพิมพหมายเลข ใหพิมพ
หมายเลขหนาตั้งแตหนา 2 เปนตนไป สำหรับหนาสารบัญจะพิมพหมายเลขหนากำกับหรือไมก็ได
(ถามี ใหใชตัวเลขโรมันเล็ก เชน i, ii, iii, ........)
5.3 การอธิบายภาพและบรรยายหัวขอตาราง
5.3.1 ใหพิมพคำวา “ตารางที่” หรือ “ภาพที่” สำหรับเนื้อหาภาษาไทย “Table” หรือ “Figure”
สำหรับเนื้อหาภาษาอังกฤษตามดวยหมายเลขของตารางหรือภาพ ใหพิมพชิดซายเสมอกรอบ
ภาพหรือตาราง โดยพิมพดวยตัวอักษรและหมายเลขขนาด 16 ตัวหนา โดยคำวา “ตารางที่”
หรือ “Table” จะอยูดานบนตารางนั้น ๆ และคำวา “ภาพที”่ หรือ “Figure” จะอยูใตภาพนั้น ๆ
5.3.2 คำอธิบายตารางหรือภาพ ใหพิมพตอจากหมายเลข โดยใหเวนวรรค 2 ตัวอักษร และพิมพ
ดวยตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ กรณีที่คำอธิบายมีความยาวเกิน 1 บรรทัด ใหจัดอักษรตัว
แรกของบรรทัดที่ 2 และบรรทัดถัดไปตรงกับอักษรตัวแรกที่อยูหลังหมายเลขตารางหรือภาพ
(hanging indent) ถามีตัวเลขในคำบรรยายใหใชเลขอารบิก ดังตัวอยางขางลาง
ตารางที่ 3 การกระจายของความถี่ความยาวลำตัวกุงฝอยที่เลี้ยงในบอซีเมนตดวยระดับอัตราความหนาแนน
10, 30 และ 50 ตัวตอลูกบาศกเมตร และความขุนใสของน้ำ 2 ระดับ ในระยะเวลาเลี้ยง 90 วัน
ภาพที่ 8 ภาพตัดขวางในแตละแนวสำรวจทางฝงทะเลอันดามัน แสดงการกระจายความเขมขนของปริมาณ
สารคลอโรฟลลในชวงมรสุมตะวันตกเฉียงใต ภาพซายมือจากเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 และภาพ
ขวามือจากเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
5.3.3 ถาจะกำกับคำบรรยายภาพและตารางเปนภาษาอังกฤษดวย (ซึ่งจะมีหรือไมมีก็ได) ใหพิมพใน
บรรทัดถัดตอจากคำบรรยายภาษาไทย
5.3.4 ตารางที่มีความยาวจนไมสามารถบรรจุไวในหนาเดียวกันได ใหพิมพตอในหนาถัดไป โดยมี
เลขที่ตารางและคำวา “ตอ” ในวงเล็บ เชน ตารางที่ 1 (ตอ) โดยพิมพชิดกรอบขอบซาย
5.3.5 ไมตองมีเสนแบงสดมภ (column) ยกเวนในกรณีจำเปน
5.3.6 ถานำภาพมาใชโดยการอางอิงจากเอกสารอื่นที่มิใชของตนเอง ใหใสชื่อของเจาของเอกสารหรือ
งานวิจัยตามดวยปที่พิมพไวในเครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ เชน (ที่มา Alper et al.,1997) ใตภาพ
ในบรรทัดถัดตอคำวาภาพที่ ........ โดยพิมพตรงกับคำวา “ภาพที่...”
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ภาพ
ภาพที่ 1 .................................................
(ที่มา.................................................)
กรณีนำภาพมาปรับแกใหมบางสวนใหใชตามขอ 5.3.6 และใหเพิ่มเติมดังนี้
ภาพ
ภาพที่ 1 .................................................
(ที่มา................................ และแกไขโดย (ชื่อ – นามสกุล, ปที่แกไข))
5.3.7 ภาพแผนที่ตอ งแสดงมาตราสวนและทิศใหชัดเจน
5.3.8 ภาพหรือตารางที่แสดงไวตองมีการกลาวถึงในเนื้อหา สวนภาพหรือตารางที่มีความจำเปนนอย
ตอการประกอบคำบรรยายในเนื้อหาและไมไดกลาวถึงในเนื้อหา ใหนำไปแสดงใน ภาคผนวก
5.3.9 หนวยหรือสัญลักษณทใี่ ชเปนระบบเมตริก และตองใชใหเหมือนกันตลอดทั้งเรื่อง
6. การเขียนชือ่ วิทยาศาสตร
ให ป ฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ ข อง International Code of Zoological Nomenclature (ICZN, 4 th
Edition. 1999. University of California Press: London) ในกรณีตารางการสำรวจชนิดทีพ่ บ ใชลำดับขั้น ดังนี้
- “Family” หรือใชคำวา “วงศ”
- “Genus” หรือใชคำวา “สกุล”
- “Species” หรือใชคำวา “ชนิด”
6.1 เขียนชื่ อวิ ท ยาศาสตรเต็ มทั้ งชื่ อสกุล (genus) ชื่ อชนิ ด (species) เมื่ อกลาวถึงชื่อวิท ยาศาสตรนั้ น
เปนครั้งแรกในรายงานวิจัยรวมทั้งชื่อผูจำแนกชนิด (author’s name) และ ค.ศ. ที่ตีพิมพ โดยการเขียน
ชื่อสกุล ตองขึ้นตนดวยตัวอักษรตัวใหญและตามดวยตัวเล็กเสมอ สวนชื่อชนิดขึ้นตนดวยตัวอักษรตัวเล็ก
เชน Littorina littoria Linnaeus, 1758 หลังจากนั้นใหเขียนชื่อสกุล (genus) ยอไดเมื่อใชครั้งตอไปและ
ไมตองมีชื่อผูจำแนกชนิดและป ค.ศ. อีก เชน L. littoria ทั้งนี้ยกเวนชื่อสกุลยอนั้นไปซ้ำกับชื่อยอของสกุล
อื่นที่อาจจะทำใหเกิดความสับสนได ใหเขียนชื่อสกุลเต็มทั้งหมดแตไมตองมีชื่อผูจำแนกชนิดและ ค.ศ.
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6.2 ชื่อวิทยาศาสตรทั้งชื่อสกุลและชื่อชนิดตองเขียนเปนตัวเอน (italics) ทั้งหมด สวนชื่อผูจำแนกชนิดและ
ค.ศ. ที่ตีพิมพเปนตัวธรรมดาและหลังชื่อผูจำแนกชนิดตองมีเครื่องหมายจุลภาค (,) เสมอ เชน Littorina
littoria Linnaeus, 1758
6.3 ถาทราบเฉพาะชื่อสกุล (genus) แตไมทราบชื่อชนิด (species) ใหเขียนชื่อสกุลเปนตัวเอนหรือขีดเสนใต
สวนชนิดใหใชเปนตัวตรง โดยใช sp. ถาเปนชนิดเดียว (เอกพจน) และใช spp. ถามีหลายชนิดในสกุลนั้น
(พหูพจน) ตัวอยาง Littorina sp. และ Littorina spp.
6.4 ถาชื่อผูจำแนกชนิดและ ค.ศ. อยูในวงเล็บ เชน Littorina littoria (Linnaeus, 1758) หมายถึง ชื่อสกุล
(genus) นั้นไดเปลี่ยนไปจากที่ผูจำแนกชนิดไดตั้งไวเปนครั้งแรก ดังนั้นจากตัวอยางอธิบายไดวา Linnaeus
จัดหอยชนิด L. littoria ไวในชื่อสกุลอื่นที่ตีพิมพเผยแพรใน ค.ศ. 1758 และถาไมมีวงเล็บหมายถึง ชื่อ
สกุลนั้นยังคงเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง การเขียนชื่อผูจำแนกชนิดและป ค.ศ. นั้น จึงตองคงวงเล็บหรือไมมี
วงเล็บตามหลักอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ อยาตัดออกหรือใสวงเล็บโดยพลการ
6.5 โดยปกติชื่อวิทยาศาสตร ประกอบดวยชื่อสกุล (genus) และชื่อชนิด (species) แตสิ่งมีชีวิตบางชนิดมี
ชื่อสกุลยอย (subgenus) อยูระหวางชื่อสกุลและชื่อชนิด ตองเขียนชื่อสกุลยอยตัวแรกดวยอักษรตัวพิมพ
ใหญและอยูในวงเล็บ เชน Erronia (Adusta) onyx และชื่อวิทยาศาสตรของสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีชื่อชนิด
ยอย (subspecies) ซึ่งเขียนตอทายชื่อชนิด เชน Erronia onyx onyx
6.6 ถามีการกลาวถึงชื่อสกุลและชื่อชนิดของสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ตามในรายงานวิจัยที่อาจจะทำใหผูอานไมทราบ
หรือสับสนวาเปนสิ่งมีชีวิตประเภทใดจึงควรใหรายละเอียดสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นมากขึ้น เชน บอกวาเปนกลุมใด
ตัวอยาง Littorina littoria (Gastropoda: Mollusca) (ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูเขียน)
7. สิ่งทีค่ วรหลีกเลีย่ งหรือมักเขียนผิด
7.1 ใชซ้ำซอนหรือพร่ำเพรื่อหรือฟุมเฟอย
7.1.1 ควรหลีกเลี่ยงการใชคำหรือกลุมคำซ้ำแลวซ้ำอีก ถาหากมีการเอยถึงแลวสามารถใชคำแทนได
โดยไมจำเปนตองเอยชื่อหรือวิธีการหรือหัวขอซ้ำอีก เชน การทดลองดังกลาวขางตนการสำรวจ
ตามโครงการนี้ การปฏิบัติตามขบวนการดังที่กลาว การดำเนินการตามวิธีแรกไดผลดีกวาวิธีที่
สอง (หรือวิธีหลัง) อยางไรก็ตามถาหากตองการเนนก็สามารถใชซ้ำไดโดยที่ไมทำใหรูปประโยค
ยาวเกินควร
7.1.2 หลีกเลี่ยงการใชคำพร่ำเพรื่อหรือฟุม เฟ อยโดยไมจำเปน และใชคำใหสั้นและกระชับ เชน
สามารถบอกไดวามีพบอยูมากที่บริเวณใด ควรเขียนวา สามารถบอกไดวาพบมากบริเวณใด
โดยเฉพาะอยางยิ่งหัวขอเรื่องควรใชคำที่กระชับ สั้นกะทัดรัด แตไดใจความครอบคลุมเนื้อหา
ทั้งหมด
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7.1.3 อย าใช ค ำบุ พ บทผิ ดที่ เชน จากการสำรวจพบว าปลาฉลามเสือ หากิ น ในเขตน้ ำตื้ น ในชวง
กลางคืนโดยออกหากินเปนคู ควรเขียนเปน ปลาฉลามเสือหากินในเขตน้ำตื้นตอนกลางคืน
และออกหากินเปนคู
7.2 แสดงผิดกาลในไวยากรณ (tense)
7.2.1 คำที่มักใชผิดเสมอในการเขียนเอกสารทางวิชาการ ไดแกคำวา “จะ” ซึ่งมีความหมายเปน
อนาคตกาล ทั้ง ๆ ที่งานวิจัยสวนมากเปนผลงานที่ปฏิบัติหรือเปนเหตุการณที่ผานมาแลวหรือ
เป น อดี ต กาล ดั ง นั้ น ควรหลี ก เลี่ ย งการใช ค ำนี้ อ ย า งเคร ง ครั ด นอกจากทำให ผิ ด กาลใน
ไวยากรณแลวยังเปนการใชคำพร่ำเพรื่ออีกดวย เชน โลมาชนิดที่ไมมีฟนจะมีแผงกรองอาหาร
ควรเขียนเปน โลมาชนิดที่ไมมีฟนมีแผงกรองอาหาร
7.2.2 สำหรับภาษาอังกฤษนั้น เรื่องไวยากรณเปนสวนสำคัญมาก จำเปนตองใช tense ใหถูกตอง ปจจุบัน
นี้ มี software ช วยตรวจให ในโปรแกรมอยู แล ว และยั งมี software อี กหลายโปรแกรมที่ มี อยู
แพรหลาย หรือ download จาก internet ได
7.3 สะกดผิ ดหรือเขี ยนผิ ด การเขียนรายงานทางวิชาการนั้นควรสะกดคำให ถูกตอง ถาไมแ นใจสามารถ
ตรวจสอบคำภาษาไทยไดจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 สามารถ download ได
จาก internet ที่ website ของ http://www.royin.go.th/dictionary/index.php นอกจากนี้ยังมี website
ตาง ๆ อีกมากที่สามารถตรวจสอบพจนานุกรมภาษาตาง ๆ ได เชน http://www.yourdictionary.com
หรือ http://www.worldlanguages.com/
คำที่มักเขียนผิด

คำที่ถูก

คำที่มักเขียนผิด

คำที่ถูก

กบฑูต

กบทูด

เซ็นติเมตร

เซนติเมตร

กะฉอก

กระฉอก

เซล

เซลล

กะดอง

กระดอง

ดอลลาร

ดอลลาร

กะเพาะ

กระเพาะ

ดีเปรสชั่น

ดีเปรสชัน

กั้งกะดาน

กั้งกระดาน

ดุกรำพัน

ดุกลำพัน

แกส

แกส, กาซ

ตันกอส

ตันกรอส

ขมักเขมน

ขะมักเขมน

ทะยอย

ทยอย

ขาดดุลย

ขาดดุล

ทะแยง

ทแยง

ไขมุข

ไขมุก

ทะเลสาป

ทะเลสาบ
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คำที่มักเขียนผิด

คำที่ถูก

คำที่มักเขียนผิด

คำที่ถูก

คำนวน

คำนวณ

นอต

นอต

คลอโรฟล

คลอโรฟลล

เปาะอวน

เปลาะอวน

งลดุลย

งบดุล

ประการัง

ปะการัง

จงอยปาก

จะงอยปาก

พานิชย

พาณิชย

จรเข

จระเข

โพลีเอททิลีน

โพลีเอทิลีน

จาละเม็ด

จะละเม็ด

แพลงตอน

แพลงกตอน

ชวากทะเล

ชะวากทะเล

ภูกัน

พูกัน

แชบวย

แชบวย

สัญญลักษณ

สัญลักษณ

ชลอ

ชะลอ

สัมนา

สัมมนา

เรือกอแระ

เรือกอและ

สังเกตุ

สังเกต

หมายเหตุ เส น ผ า ศู น ย ก ลาง และเส น ผ า นศู น ย ก ลาง สามารถใช ได ทั้ ง สองคำ เนื่ อ งจากมี ร ะบุ ไว ใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (หนา 1252)
7.3.1 หนวยที่ใช ถาใชหนวยอะไรก็ควรใชหนวยในระบบนั้น ๆ ตลอดทั้งเรื่อง เชน หนวยเมตริกก็ควรเปน
เมตริกตลอดทั้งเลม การเขียนหนวยก็ควรเขียนใหถูกตอง เชน ตารางเมตร หรือ ม2, ลูกบาศกเมตร
หรือ ม3 ถาหากเปนการแสดงถึงมิติ เชน ทดลองในบอขนาด 2 x 3 x 4 เมตร หรือ 24 ลูกบาศกเมตร
ไมใช 2 x 3 x 4 ลูกบาศกเมตร
คำยอหนวยในภาษาไทยใหใชเครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังอักษรยอ เชน มิลลิกรัม (มก.) กรัม (ก.)
กิโลกรัม (กก.) เซนติเมตร (ซม.) ตารางเมตร (ตร.ม.) เซนติลติ ร (ซล.) ลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.)
คำยอหนวยในภาษาอังกฤษไมมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังคำยอ เชน millimetre (mm), metre
(m), centrimetre (cm), kilometre (km), gram (g), kilogram (kg), milliliter (ml), litre (l),
second (s), minute (min), hour (h), day (d), week (wk), standard deviation (SD),
standard error (SE)
7.4 การเขียนคำระหวางเครื่องหมาย “-” ไมตองเคาะทั้งกอนและหลังเครื่องหมาย เชน 80-90 หรือ เดือน
มกราคม-ธันวาคม
7.5 การใชหรืออางปพุทธศักราชหรือคริสตศักราช ใหเลือกใชคำวา “พ.ศ.” และ “ค.ศ.” หรือใชคำวา “ป”
แทน พ.ศ. และ ค.ศ. อยางใดอยางหนึ่ง โดยใหใชเหมือนกันทั้งเลม
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8. คำทับศัพท
หลักเกณฑการทับศัพท
8.1 การทับศัพทใหถอดอักษรในภาษาเดิมพอควรแกการแสดงที่มาของรูปศัพท และใหเขียนในรูปที่
อานไดสะดวกในภาษาไทย
8.2 การวางหลักเกณฑไดแยกกำหนดหลักเกณฑการทับศัพทภาษาตาง ๆ แตละภาษาไป
8.3 คำทับศัพทที่ใชกันมานานจนถือเปนภาษาไทย และปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานแลว
ใหใชตอไปตามเดิม เชน ช็อกโกเลต, ช็อกโกแลต, เชิ้ต, กาซ, แกส
8.4 คำวิสามานยนามที่ใชกันมานานแลว อาจใชตอไปตามเดิม เชน Victoria = วิกตอเรีย Louis = หลุยส
Cologne = โคโลญ
8.5 ศัพทวิชาการซึ่งใชเฉพาะกลุม ไมใชศัพททั่วไป อาจเพิ่มเติมหลักเกณฑขึ้นตามความจำเปน
ที่มา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เว็บไซต http://www.royin.go.th/?page_id=617
ตารางแสดงตัวอยางคำทับศัพทภาษาตางประเทศ
คำภาษาอังกฤษ

คำทับศัพท

คำภาษาอังกฤษ

คำทับศัพท

Address

แอดเดรส

Calcium

แคลเซียม

Air

แอร

Capsule

แคปซูล

Alcohol

แอลกอฮอล

Carbon dioxide

คารบอนไดออกไซด

Alkaline

แอลคาไลน

Celsius

เซลเซียส

Alpha

แอลฟา

Chloroform

คลอโรฟอรม

Ameba

อะมีบา

Chlorophyll

คลอโรฟลล

Beta

เบตา

Chromosome

โครโมโซม

Buffer

บัฟเฟอร

Degree

ดีกรี

Bacteria

แบคทีเรีย

Delta

เดลตา

Band

แบนด

Download

ดาวนโหลด

Bank

แบงก

Electronics

อิเล็กทรอนิกส

Battery

แบตเตอรี่

Email

อีเมล

Caffeine

คาเฟอีน

Enzyme

เอนไซม
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คำภาษาอังกฤษ

คำทับศัพท

คำภาษาอังกฤษ

คำทับศัพท

Factor

แฟกเตอร

Plastic

พลาสติก

Folder

โฟลเดอร

Polymer

พอลิเมอร

Gas

แกส

Quota

โควตา

Glucose

กลูโคส

Radar

เรดาร

Haemoglobin

เฮโมโกลบิน

Serum

เซรุม

Histogram

ฮิสโทแกรม

Scale

สเกล

Hormone

ฮอรโมน

Technique

เทคนิค

Infrared

อินฟราเรด

Technology

เทคโนโลยี

Lens

เลนส

Thermometer

เทอรโมมิเตอร

Micro

ไมโคร

Unit

ยูนิต

Macro

แมโคร

Vaccine

วัคซีน

Nucleus

นิวเคลียส

Virus

ไวรัส

Output

เอาตพุต

Vitamin

วิตามิน

Oxidation

ออกซิเดชัน

Website

เว็บไซต

Oxygen

ออกซิเจน

X-ray

เอกซเรย

Parameter

พารามิเตอร

Yeast

ยีสต

Plasma

พลาสมา

Zone

โซน

คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ

2.5 ซม.

31
ตัวอยางปกนอก
Technical Paper No. 1/2018

เอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2561

TH SarabunPSK 16 ตัวหนา

TH SarabunPSK 16 ตัวหนา
เสนผาน ศูนยกลาง = 4 ซม.

หัวขอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 20 ตัวหนา

การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบไนโตรเจนและประสิทธิภาพการบำบัดสารประกอบ
ไนโตรเจนของระบบน้ำหมุนเวียนในการเลี้ยงปลากะพงขาว
3.0 ซม.
2.0 ซม.
(Lates calcarifer Bloch, 1790)
Transformation of Nitrogen Compounds and Nitrogen Removal
Efficiency in Recirvulating Aquaculture System (RAS) for Seabass
(Lates calcarifer Bloch, 1790) Culture
เพ็ญศรี เมืองเยาว
ไวทัศน หนูกล่ำ
กมลศิริ รักกมล
นิคม ละอองศิริวงศ
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร

Pensri Muangyao
Waitat Nooklum
Kamolsiri Rakkamol
Nikhom La-ongsiriwong
Youngyut Predalumpaburt

TH SarabunPSK หรือ
TH Sarabun New
ขนาด 16 ตัวหนา
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนำ้ ชายฝง
กรมประมง

Coastal Aquaculture Research and
Development Division
Department of Fisheries

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

Ministry of Agriculture and Cooperatives
2.5 ซม.

คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ

32
ตัวอยางปกใน
Technical Paper No. 1/2018

เอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2561

การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบไนโตรเจนและประสิทธิภาพการบำบัดสารประกอบ
ไนโตรเจนของระบบน้ำหมุนเวียนในการเลี้ยงปลากะพงขาว
(Lates calcarifer Bloch, 1790)
Transformation of Nitrogen Compounds and Nitrogen Removal
Efficiency in Recirvulating Aquaculture System (RAS) for Seabass
(Lates calcarifer Bloch, 1790) Culture
เพ็ญศรี เมืองเยาว
ไวทัศน หนูกล่ำ
กมลศิริ รักกมล
นิคม ละอองศิริวงศ
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร

Pensri Muangyao
Waitat Nooklum
Kamolsiri Rakkamol
Nikhom La-ongsiriwong
Youngyut Predalumpaburt

ศูนยวิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตวนำ้ ชายฝง
เขต 6 (สงขลา)
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตวนำ้ ชายฝง
กรมประมง
2561

Coastal Aquaculture Research and
Development Regional Center 6 (Songkhla)
Coastal Aquaculture Research and
Development Division
Department of Fisheries
2018
รหัสทะเบียนวิจัย 57 0303 56063 007
คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ

2.5 ซม.

33

ตัวอยางสารบัญ

เลขหนา i ,ii,...หรือไมใสเลขหนา

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวหนา

หนา

3.0 ซม. บทคัดยอ

1

Abstract

2

คำนำ

3

วัตถุประสงค

4

วิธีดำเนินการ
1.25 ซม.
1………………..

4

2………………..

4

3………………..

5

ผลการศึกษา

4

6

1………………..

10

2………………..

10

3………………..

11

วิจารณผลการศึกษา

13

สรุปผลการศึกษา

19

ขอเสนอแนะ

20

คำขอบคุณ

21

เอกสารอางอิง

22

ภาคผนวก (ถามี)

24

คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ

34
ตัวอยางสารบัญตาราง
ตารางที่

หนา

1 จำนวนเรือตัวอยาง จำนวนวันทำการประมง จำนวนครั้งที่วางอวน และปริมาณการจับสัตวน้ำ
ของเรือประมงอวนดำ ในชวงการประเมินผลมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ บริเวณอาวไทย
ตอนใน ป 2557-2559

16

2 การเปรี ย บเที ย บอั ต ราการจั บ สั ต ว น้ ำ (กิ โลกรั ม /วั น ) ของเรื อ ประมงอวนดำในช ว งการ
ประเมินผลมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำบริเวณอาวไทยตอนใน ป 2557-2559

18

3 ความยาวของปลาทู (เซนติเมตร) จากการทำประมงอวนดำในชวงการประเมินผลมาตรการ
อนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ บริเวณอาวไทยตอนใน ป 2557-2559 เปรียบเทียบกับขนาดเล็กสุด
ที่สืบพันธุไดของเพศเมีย

26

ตารางผนวกที่ (ถามี)
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ตัวอยางสารบัญภาพ
ภาพที่

หนา

1 ขอบเขตของพื้นทีอ่ าวไทยตอนในตามการแบงเขตแหลงทำประมงไทยและพื้นที่ปดอาวไทยตอนใน

6

2 แหลงทำการประมงอวนดำในชวงการประเมินผลมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ
บริเวณอาวไทยตอนใน ป 2557
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3 ...................................................................................................
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ภาพผนวกที่ (ถามี)
1 …………………………………………….
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92

คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ

2.5 ซม.

36

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New
ขนาด 20 ตัวหนา

การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบไนโตรเจนและประสิทธิภาพการบำบัด
สารประกอบไนโตรเจนของระบบน้ำหมุนเวียนในการเลี้ยงปลากะพงขาว
(Lates calcarifer Bloch, 1790)
} เวน 1 บรรทัด
เพ็ญศรี เมืองเยาว 1*, ไวทัศน หนูกล่ำ 1, กมลศิริ รักกมล 1, นิคม ละอองศิริวงศ 2 และ
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร 1
1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง เขต 6 (สงขลา),
TH SarabunPSK หรือ
2ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงนราธิวาส
TH Sarabun New
ขนาด 16 ตัวหนา
} เวน 1 บรรทัด
TH SarabunPSK
หรือ TH Sarabun
บทคัดยอ
New ขนาด 16
} เวน 1 บรรทัด
2.0 ซม.

TH SarabunPSK หรือ TH
Sarabun New ขนาด 16 ตัวหนา

} เวน 1 บรรทัด

คำสำคัญ: สารประกอบไนโตรเจน, ระบบน้ำหมุนเวียน, ไนตริฟเคชั่น, ดีไนตริฟเคชั่น, ปลากะพงขาว
*ผูรับผิดชอบ: 1/19 หมู 3 ต. เขารูปชาง อ. เมือง จ. สงขลา 90000 โทร 0 7431 1895
E-mail: muangyaopensri@gmail.com

TH SarabunPSK
หรือ TH Sarabun
New ขนาด 16

คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ

2.5 ซม.

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New
ขนาด 20 ตัวหนา

37
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ดานวิทยาศาสตร หนา 38 - 41

คำนำ
} เวน 1 บรรทัด

TH SarabunPSK หรือ
TH Sarabun New
ขนาด 16 ตัวหนา

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

} เวน 1 บรรทัด
วัตถุประสงค
} เวน 1 บรรทัด
1.

TH SarabunPSK หรือ
TH Sarabun New
ขนาด 16 ตัวหนา

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

2.
3.
} เวน 1 บรรทัด
วิธีดำเนินการ
} เวน 1 บรรทัด

TH SarabunPSK หรือ
TH Sarabun New
ขนาด 16 ตัวหนา

1. การวางแผนการศึกษา
} เวน 1 บรรทัด
ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

} เวน 1 บรรทัด
2. วิธีดำเนินการ
} ระยะหาง 6 ตัวอักษร (6 pt)
2.1

TH SarabunPSK หรือ
TH Sarabun New
ขนาด 16 ตัวหนา

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

2.2
2.3
} เวน 1 บรรทัด

คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ

39
TH SarabunPSK หรือ
3. การวิเคราะหขอมูล
TH Sarabun New
} ระยะหาง 6 ตัวอักษร (6 pt) ขนาด 16 ตัวหนา
3.1
ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16
3.2
3.3
} เวน 1 บรรทัด
ผลการศึกษา
} เวน 1 บรรทัด

TH SarabunPSK หรือ
TH Sarabun New
ขนาด 16 ตัวหนา

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

ภาพ
TH SarabunPSK หรือ
TH Sarabun New
ขนาด 16 ตัวหนา

ภาพ

ภาพที่ 1 ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16
(ที่มา
)
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40
ขนาด 16 ตัวหนา
ตารางที่ 1
ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16
ลำดับ

หัวขอ

หัวขอ

1

.............ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun
New ขนาด 16..................................................................

..................................................
..................................................
......................................

2

...........................................................................................
..................................................
...........................................................................................
..................................................
..............................................
.......................................
} เวน 1 บรรทัด
TH SarabunPSK หรือ
วิจารณผลการศึกษา
TH Sarabun New
} เวน 1 บรรทัด
ขนาด 16 ตัวหนา
ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

} เวน 1 บรรทัด
TH SarabunPSK หรือ
TH Sarabun New
สรุปผลการศึกษา
ขนาด 16 ตัวหนา
} เวน 1 บรรทัด
ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

} เวน 1 บรรทัด
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TH SarabunPSK หรือ
TH Sarabun New
ขนาด 16 ตัวหนา

ขอเสนอแนะ (ถามี)
} เวน 1 บรรทัด

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

} เวน 1 บรรทัด
TH SarabunPSK หรือ
คำขอบคุณ
TH Sarabun New
} เวน 1 บรรทัด
ขนาด 16 ตัวหนา
ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

} เวน 1 บรรทัด
TH SarabunPSK หรือ
เอกสารอางอิง
TH Sarabun New
} เวน 1 บรรทัด
ขนาด 16 ตัวหนา
ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16
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บทที่ 1

ดานสังคมศาสตร หนา 42 - 46

บทนำ

TH SarabunPSK หรือ
TH Sarabun New
ขนาด 16 ตัวหนา

1.1 ความสำคัญของปญหา
2 ซม.
ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New
ขนาด 16 ตัวหนา

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

1.2.2
1.2.3
TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New
ขนาด 16 ตัวหนา
ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4 วิธีการศึกษา

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New
ขนาด 16 ตัวหนา

1.4.1 ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา
1.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
1.4.3 การวิเคราะหขอมูล
1.5 นิยามศัพท (ถามี)

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New
ขนาด 16
TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New
ขนาด 16 ตัวหนา
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TH SarabunPSK หรือ
TH Sarabun New
บทที่ 2
ขนาด 16 ตัวหนา
แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ ขอกฎหมาย และ/หรือผลการศึกษาวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

(สวนนี้เปนการตรวจเอกสารโดยบรรยายขอมูลความรูเดิม ผลการวิจัย ตลอดจนแนวความคิดและทฤษฎีที่
เกี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งที่ จ ะทำวิ จั ย ซึ่ งได จ ากการตรวจสอบจากหนั งสื อ ตำรา เอกสาร และแหลงข อ มู ล อื่ น ๆ
ตลอดจนสมมติฐาน และกรอบแนวคิดในการวิจัย ที่แสดงขั้นตอน หรือความสัมพันธของตัวแปรที่ใช)
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บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1

TH SarabunPSK หรือ
TH Sarabun New
ขนาด 16 ตัวหนา

3.1.1
2 ซม.

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

3.1.2

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวหนา

3.2
3.2.1

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

3.2.2

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

3.3

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวหนา
3.3.1

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

3.3.2

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

(ผลการศึกษา จะเปนการแสดงรายละเอียดการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว
การนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเขียนตามลำดับวัตถุประสงคในการวิจัย อาจนำเสนอในรูปแบบขอความ
ขอความกึ่งตาราง หรือตาราง หรือภาพก็ไดตามความเหมาะสม)

คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ
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บทที่ 4
วิจารณผลการศึกษา
4.1

TH SarabunPSK หรือ
TH Sarabun New
ขนาด 16 ตัวหนา

4.1.1

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

4.1.2

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

4.2

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวหนา
4.2.1

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

4.2.2

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

4.3

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวหนา
4.3.1

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

4.3.2

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16
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บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ
5.1 สรุป

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวหนา
ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16

5.2 ขอเสนอแนะ

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวหนา
ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16
.
เอกสารอางอิง

TH SarabunPSK หรือ
TH Sarabun New
ขนาด 16 ตัวหนา
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