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คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ 
 

คูมือฉบับน้ีใชสำหรับการจัดทำเอกสารวิชาการของกรมประมงทั้งดานวิทยาศาสตรและ

สังคมศาสตร ซึ่งการแบงหัวขอหรือองคประกอบภายในเลมอาจแตกตางในรายละเอียดตามรูปแบบซึ่งเปนที่

ยอมรับในสาขาวิชาการน้ัน ๆ 

เอกสารวิชาการจัดพิมพบนกระดาษสีขาว ขนาด A4 (21.0 x 29.7 ซม.) รูปเลมประกอบดวย  

ปกนอกและปกหลังใชกระดาษอาบมันสีขาว เฉพาะปกนอกพิมพดวยหมึกสีน้ำเงิน สวนปกในและเน้ือหาภายใน

ทั้งหมดใชตัวอักษรสีดำ เน้ือหาทั้งเลมใชตัวอักษร TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ตัวเลขใชเลข 

อารบิกทั้งหมด ยกเวนเฉพาะที่ปกภาษาไทยในสวนของเลขที่เอกสารและ พ.ศ. ที่ตีพิมพ ตามรายละเอียดใน

หัวขอสวนประกอบตอนตน  

เอกสารวิชาการประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี ้

1. กรอบ (พื้นที่) สำหรบัการพิมพ 
 

การวางตัวอักษร ภาพ หรือตาราง ควรอยูในกรอบสำหรับการพิมพ ซึง่มีระยะหางจากขอบกระดาษ 

A4 (21.0x29.7 ซม.) ดังน้ี  

- กรอบขอบบน ต้ังคาหางจากขอบบนของกระดาษโดยประมาณ 2.5 ซม. 

- กรอบขอบลาง ต้ังคาหางจากขอบลางของกระดาษโดยประมาณ 2.5 ซม.  

- กรอบขอบซาย (สำหรับเย็บสัน) ต้ังคาหางจากขอบซายของกระดาษโดยประมาณ 3.0 ซม. 

- กรอบขอบขวา ต้ังคาหางจากขอบขวาของกระดาษโดยประมาณ 2.0 ซม. 

 

2. สวนประกอบตอนตน 
 

2.1 ปก (ปกนอกและปกในตัวอยางหนาที่ 30 – 31) มีรายละเอียดที่ตองแสดงตามลำดับ ดังน้ี 

2.1.1  ตรากรมประมง (ทั้งปกนอกและปกใน) รูปแบบตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลักษณะ

เปนตราวงกลม (จำนวนวง 3 วง) ภายในมีรูปพระพิรุณทรงนาคอยูในบุษบกเรือนแกว ซึ่ง 

ที่ฐานหนุนอยูดวยรูปหนาปลาอานนท และมีรูปปลาอยู 2 ขางของฐาน ขางละตัว วงกลม 

วงนอกสุดมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 ซม. ตราวงกลมอยูบนสุดและอยูก่ึงกลางในกรอบ

สำหรับพิมพ 
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2.1.2  เลขที่เอกสารวิชาการ (ลำดับเลขที่ออกโดยหนวยงานหลักที่ทำการวิจัยน้ัน) ภาษาไทยใชคำ

วา เอกสารวิชาการฉบับที่ อยูติดกรอบขอบซาย ในระดับก่ึงกลางของตรากรมประมง และ

ภาษาอังกฤษใชคำวา Technical Paper No. ใหอยูติดกรอบขอบขวา ระบุเลขที่ เอกสาร  

ตามดวยเครื่องหมาย / แลวตอดวยปที่ พิมพ  โดยภาษาไทยใช พ .ศ. เปนเลขไทย และ

ภาษาอังกฤษใช ค.ศ. เปนเลขอารบิก ใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา 

2.1.3 ชื่อเรื่อง อยูตรงกลาง (ของแนวระนาบซายขวา) ในกรอบสำหรับการพิมพ และอยูประมาณ

กึ่งกลางของหนากระดาษ ตองมีทั้งช่ือเรื่องภาษาไทยอยูบรรทัดแรก และช่ือเรื่องภาษาอังกฤษอยู

ในบรรทัดถัดไป ใชตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา ภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญ (capital letter) 

เฉพาะตัวอักษรตัวแรกของคำยกเวนคำเช่ือมประโยคและคำนำหนานาม ในกรณีที่มี ช่ือ

วิทยาศาสตรใหใชหลักการเขียนของช่ือวิทยาศาสตรเปนตัวพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของ

ช่ือ genus และช่ือวิทยาศาสตรเปนตัวเอน เชน Lates calcarifer ควรใสช่ือผูจำแนกชนิด

หลังช่ือวิทยาศาสตร 

2.1.4  ชื่อผูเขียนหรือนักวิจัย ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยูกึ่งกลางของหนา โดย 

ช่ือภาษาไทยอยูทางซาย ช่ือภาษาอังกฤษอยูทางขวา โดยอักษรตัวแรกของช่ือภาษาไทย  

และอักษรตัวแรกของช่ือภาษาอังกฤษจัดใหมีแนวตรงกัน ใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา  

ช่ือภาษาอังกฤษใหใชอักษรตัวพิมพใหญ เฉพาะอักษรตัวแรกของช่ือและนามสกุลเทาน้ัน  

ใหพิมพช่ือตัวกอนแลวตามดวยช่ือสกุล กรณีมีผูวิจัยเปนชาวตางชาติใหพิมพช่ือสกุลกอนแลว

จึงตามดวยช่ือตัว โดยใหพิมพดวยภาษาอังกฤษทั้งหมด ถาผูเขียนหรือนักวิจัยมีหลายคนให

เรียงลำดับรายช่ือตามปริมาณงานที่รับผิดชอบและไมตองมีคำนำหนาช่ือ  

2.1.5  ชื่อหนวยงานที่นักวิจัยสังกัด หรือหนวยงานที่ดำเนินการวิจัย หรือหนวยงานที่เปนเจาของ

ผลงาน ตองมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยภาษาไทยอยูชิดกรอบดานซาย และ

ภาษาอังกฤษชิดกรอบดานขวา ใชอักษรตัวพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของคำ โดยใชตัวอักษร

ขนาด 16 ตัวหนา  

- ปกนอก ใหระบุช่ือหนวยงานหลัก 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

ตัวอักษรขนาด  16 ตัวหนา อยู กึ่ งกลางหน า หั วขออยู ชิดกรอบขอบซ าย  ในขณะที่ 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 “บทคัดยอ”/“Abstract” ขึ้นกอน โดยใหแยกเปนคนละหนา และในหนาบทคัดยอ

ประกอบดวย (ตัวอยางหนาที่ 35 – 36) 

2.3.1  ชื่อเรื่อง ใชตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา ภาษาไทยอยูบรรทัดแรกตรงกึ่งกลางหนา ติดกรอบ

ขอบบน ภาษาอังกฤษใหช่ือเรื่องภาษาอังกฤษอยูก่ึงกลางหนาเชนเดียวกัน ใชตัวพิมพใหญ 

(capital letter) เฉพาะตัวอักษรตัวแรกของคำยกเวนคำเช่ือมประโยคและคำนำหนานาม  

ในกรณีที่มีช่ือวิทยาศาสตรใหใชหลักการเขียนของช่ือวิทยาศาสตรเปนตัวพิมพใหญเฉพาะ

อักษรตัวแรกของช่ือ genus และช่ือวิทยาศาสตรเปนตัวเอน ควรใสช่ือผูจำแนกชนิดหลังช่ือ

วิทยาศาสตร 

2.3.2  ชื่อผู เขียนหรือนักวิจัย ใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา ใหเวนจากบรรทัดที่ เปนช่ือเรื่อง  

1 บรรทัด อยูกึ่งกลางหนา ช่ือภาษาอังกฤษใหใชอักษรตัวพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของ

ช่ือและนามสกุลเทาน้ัน ถาผูเขียนหรือนักวิจัยมีหลายคนใหเรียงลำดับรายช่ือตามปริมาณงาน 

ที่รับผิดชอบ ใสเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางช่ือนักวิจัย โดยมี “และ” หนาช่ือสุดทาย 

ใหเวนวรรคหนาและหลังของ “และ” สวนหนาช่ือนักวิจัยไมตองมีคำ “นาย นาง นางสาว หรือ 

ดร.” นำหนา 

- ใหใส * ตรงช่ือนักวิจัยที่รับผิดชอบ (Corresponding author) (ไมจำเปนตองเปนผูที่มี

สัดสวนการดำเนินการวิจัยสูงสุด) สำหรับใหบุคคลที่สนใจติดตอ โดยใสที่อยู เบอร

โทรศัพท และ E–mail (เฉพาะคนที่มี * ) ตรงสวนทายของหนากระดาษ กรณีขอมูลที่อยู

มีความยาวมากกวา 1 บรรทัด อักษรตัวแรกในบรรทัดถัดไปตองอยูในแนวเดียวกับ

บรรทัดแรก 

- กรณทีี่มีนักวิจัยตางสังกัด ใหใส superscript (1, 2, 3) ตรงช่ือนักวิจัย 

2.3.3  หนวยงานสังกัดของนักวิจัยและที่อยู ใหใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ บรรทัดใตช่ือนักวิจัยให

พิมพช่ือหนวยงานสังกัด ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ กรณีที่นักวิจัยยายหนวยงาน การเขียนที่

อยูใหเขียนตามหนวยงานที่อยูปจจุบัน 

2.3.4  บทคัดยอ พิมพคำวา “บทคัดยอ” เวนจากหนวยงานสังกัดนักวิจัย 1 บรรทัด และอยูกึ่งกลาง

หนา ใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา บรรทัดถัดไปเวน 1 บรรทัด เปนเน้ือหาของบทคัดยอ โดย

บรรทัดแรกใหยอหนา 2 ซม. ใหพิมพเน้ือหาชิดกรอบขอบซายและขอบขวา (justify) ใช
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ตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ สำหรับภาษาอังกฤษใหพิมพคำวา “Abstract” เวนจากช่ือหนวยงาน 

1 บรรทัด อยูกึ่งกลางหนาเชนเดียวกัน ใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา บรรทัดถัดไปเวน 1 บรรทัด 

ใหพิมพเน้ือหาเปนภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ โดยบรรทัดแรกยอหนา

เชนเดียวกับในภาษาไทย พิมพเน้ือหาชิดเสนกรอบขอบซายและขอบขวาเชนเดียวกัน 

บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรมีใจความเหมือนกัน และควรมีความยาวไมเกิน 1 

หนากระดาษ A4 การเขียนบทคัดยอควรเขียน ใหตอเน่ืองกันในลักษณะความเรียง โดยระบุ

วัตถุประสงค ขอบเขตของการวิจัย วิธีการวิจัย วิธีการเก็บขอมูล ผลการศึกษา วิจารณผล สรุปผล 

และขอเสนอแนะ (ถามี) และใหนับบทคัดยอเปนหนาที่ 1 

2.4 คำสำคัญ (Keyword) พิมพดวยตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา “คำสำคัญ” และ“Keyword” ถามีคำหรือ 

วลีเดียว หรือ “Keywords” ถามีหลายคำหรือหลายวลี ระบุไวที่ดานลางของหนา บทคัดยอ และ 

Abstract โดยพิมพอยูชิดเสนกรอบขอบซาย เวน 1 บรรทัดตอจากบรรทัดสุดทายของเน้ือหาบทคัดยอ 

และ Abstract ตามดวยเครื่องหมายทวิภาค (:) คำสำคัญตาง ๆ ใหใชคำที่กระชับและไดความหมาย

ชัดเจน ในภาษาอังกฤษตัวอักษรตัวแรกของแตละ Keywords ใหใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนช่ือเฉพาะตัวแรก

ใหใชตัวพิมพใหญ และใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

โดยทั่วไปผลงานวิจยั 1 เรื่อง ควรมีคำสำคัญไมเกิน 5 คำ 

 

3. สวนเนื้อหา 
 

สวนเน้ือหาประกอบดวย คำนำ วัตถุประสงค วิธีดำเนินการ ผลการศึกษา วิจารณผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ การพิมพหัวขอใหอยูกึ่งกลางหนากระดาษ พิมพดวยตัวอักษรขนาด 16 

ตัวหนา เวน 1 บรรทัด โดยเวนบรรทัดระหวางหวัขอและยอหนาแรก แตไมตองเวนบรรทัดของแตละยอหนาใน

หัวขอเดียวกัน บรรทัดแรกในสวนเน้ือหาของแตละยอหนา ใหยอหนา 2 ซม. บรรทัดตอ ๆ ไป ใหอยูชิดเสน

กรอบขอบซาย สวนของเน้ือหาพิมพดวยตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ ยกเวนช่ือวิทยาศาสตรใหใชตัวเอน 

3.1 คำนำ อธิบายถึงที่มา ปญหาและเหตุผลของการศึกษาวิจัย แจงขอบเขตของเรื่องที่ทำการวิจัยตลอดจน

สมมติฐานและขอมูลพ้ืนหลังที่เกี่ยวของ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เนนถึงความสำคัญของงานที่ทำ 

พรอมทั้งอางถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ทำการศึกษามาแลวที่มีสวนเกี่ยวของใหทำการวิจัยในครั้งน้ี 

(ตัวอยางหนาที่ 37) 

3.2 วัตถุประสงค เปนสวนที่อธิบายถึงจุดมุงหมายของการวิจัย ซึ่งตองสอดคลองกับปญหาที่ระบุขางตนอยาง

ชัดเจนและมีขอบเขตที่แนนอน อาจจำแนกเปนขอ ๆ เรียงลำดับความสำคัญหรือตามการดำเนินเรื่อง ใน

แตละขอใหใชคำกระชับ มคีวามชัดเจน เขาใจงาย (ตัวอยางหนาที่ 37) 
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3.3 วิธีดำเนินการ มีความแตกตางตามประเภทของงานวิจัย เชน การทดลองในหองปฏิบัติการหรือใน

ภาคสนาม การสำรวจ การวิจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ควรประกอบดวยหัวขอยอยตามความจำเปนของ 

แตละสาขา โดยตองสอดคลองกับวัตถุประสงค ดังน้ี (ตัวอยางหนาที่ 37 - 38) 

3.3.1 การวางแผนการศึกษา ระบุรูปแบบของแผนการศึกษาวิจัย ทดลอง สำรวจ ปจจัยที่เกี่ยวของ

และใชในการศึกษา รูปแบบการทดลองหรือการสำรวจ ตำแหนงสำรวจหรือรวบรวมตัวอยาง 

(ควรมีแผนที่หรือแผนผังการทดลอง) ความถี่ สถานที่ และระยะเวลาในการดำเนินการ 

(ตัวอยางหนาที่ 37) 

3.3.2 วิธีดำเนินการ ระบุรายละเอียดของวิธีการทดลองหรือการรวบรวมขอมูล เครื่องมือหรือวิธี

รวบรวมขอมูลหรือเตรียมงานทดลอง การสุมตัวอยาง กรณีที่มีการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม

ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งน้ี เชน การวิเคราะหคุณภาพน้ำและดิน ใหระบุดวยวาเปนวิธีการใด 

หรืออางอิงตามวิธีการของผูใด เชน วิเคราะหหาปริมาณสารคลอโรฟลลตามวิธีการของ 

Strickland and Parsons (1972) (ตัวอยางหนาที่ 37) 

3.3.3 การวิเคราะหขอมูล อธิบายขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลเทาที่จำเปนแตใหผูอานเขาใจวา

ดำเนินการอยางไร ถาใชสูตรเฉพาะในการวิเคราะหใหแสดงสูตรและอธิบายใหชัดเจน ถาเปน

สูตรที่นิยมใชและเปนที่เขาใจอยางแพรหลายไมตองอธิบายในรายละเอียดแตใหอางอิงช่ือ

เจาของสูตรตามหลักการอางอิง ถามีการวิเคราะหทางสถิติ ตองระบุวิธีวิเคราะห และถาใช

โปรแกรมสำเร็จรูป (computer software) ใหระบุไวดวย (ตัวอยางหนาที่ 38) 

3.4 ผลการศึกษา ใหรายงานผลเรียงตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวในตอนตน อาจจำแนกเปนขอ ๆ ตามวัตถุประสงค 

ในสวนน้ีควรมีภาพ ตาราง หรือกราฟ ประกอบคำบรรยายเพ่ือใหผูอานเขาใจไดชัดเจน ควรหลีกเลี่ยง 

การนำเสนอขอมูลดิบใหมากที่สุด สำหรับภาพ ตาราง กราฟ หรือขอมูลดิบที่ไมสำคัญสำหรับการนำเสนอ

ในเน้ือหามากนัก ใหนำไปไวในภาคผนวก เพ่ือชวยใหเน้ือเรื่องกระชับ การบรรยายเน้ือหาในสวนน้ีตอง

เปนผลที่เกิดจากการทดลอง/สำรวจเทาน้ัน ควรหลีกเลี่ยงการนำเสนอผลงานที่ซ้ำซอน วกไปวนมา  

หรือรูปประโยคที่ยาวเกินไป ควรใชภาษาที่กระชับครอบคลุมสวนสำคัญที่ตองการนำเสนอ ใชภาษาใหถูก

หลักไวยากรณ (ตัวอยางหนาที่ 38) 

3.5 วิจารณผลการศึกษา การวิจารณไมใชการรายงานผลซ้ำซอน ควรเสนอความคิดเห็นของนักวิจัย ใหสวนน้ี

มีความสำคัญและเปนประโยชนตอผูอาน มีหลักฐานอางอิงทางวิชาการ ทั้งในสวนทฤษฎีทางวิชาการ และ

อางอิงผลงานที่มีผูดำเนินการมาแลว ควรพิจารณาความถูกตองของผลงานที่จะนำมาใชอางอิง มีหลักการ

เขียน ดังน้ี  

3.5.1 เพ่ืออธิบายเหตุผลที่ทำใหไดผลการศึกษาหรือผลการทดลอง 

3.5.2 เพ่ือวิจารณสนับสนุนหรือคัดคานทฤษฎีหรอืผลการศึกษาที่มีผูเสนอมากอน 
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3.5.3 เพ่ือวิจารณเปรียบเทียบกับผลการศึกษาหรือทดลอง และการตีความของผู อ่ืนโดยใหอาง

เอกสารอางอิง 

3.5.4 เพ่ือเนนถึงปญหาหรือสาระสำคัญของเรื่องที่ทำการวิจัย ที่สามารถนำไปใชประโยชนตอไป บาง

ผลงานวิจัยอาจเขยีนรวมกันไปในหัวขอ “ผลและวิจารณผลการศึกษา” ตามความเหมาะสม 

3.6 สรุปผลการศึกษา เปนสวนที่สรุปสาระสำคัญของผลการศึกษาหรือผลการทดลอง ควรสั้น กระชับ 

กะทัดรัด และชัดเจน อาจจำแนกเปนขอ ๆ ก็ได อยางไรก็ตามการเขียนในหัวขอสรุปผลการศึกษา  

3.7 ขอเสนอแนะ อาจมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยในอนาคตหรือเปนแนวทางที่จะนำ

ผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน ซึ่งขอเสนอแนะอาจรวมอยูในหัวขอสรุปผลการศึกษาก็ได  

3.8 การอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง ตองปรากฏรายช่ือที่อางอิงในสวนเอกสารอางอิง (references) ดวย ในทาง

กลับกันถามีรายช่ือในสวนเอกสารอางอิง ก็ตองปรากฏการอางในสวนเน้ือหาดวยเชนกัน 

3.8.1  ระบบการอางอิงเอกสารใหใชระบบนาม-ป 

3.8.2 การอางอิงเอกสารภาษาไทยใหใชเฉพาะช่ือผูเขียน (ไมตองตามดวยนามสกุล) ตามดวย

เครื่องหมายจุลภาค พ.ศ. ที่ตีพิมพ สำหรับเอกสารภาษาตางประเทศใหใชช่ือสกุลตามดวย

เครื่องหมายจุลภาค และ ค.ศ. ที่ตีพิมพ 

3.8.3 กรณีเอกสารทีอ่างมีผูเขียน 1 คน  

- ถานำหนาประโยคใหใช ช่ือ (ป) เชน เกวลนิ (2555) หรือ Boyd (1990) 

- ถาไวทายประโยคใหใช (ช่ือ, ป) เชน (เกวลิน, 2555) หรอื (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 ในภาษาไทยใหใชช่ือผูเขียนคนแรก และคณะ 

โดยเวนวรรคหนาคำวา “และคณะ” ถาเปนเอกสารภาษาตางประเทศใชช่ือสกุลผูเขียนคนแรก

ตามดวย “et al.” (ตัวเอน) เชน 

- ถานำหนาประโยคใช นพรัตน และคณะ (2553) หรือ Rountrey et al. (2014) 

- ถาไวทายประโยคใช (นพรตัน และคณะ, 2553) หรือ (Rountrey et al., 2014) 

3.8.6 กรณีที่มีเอกสารอางอิงที่ใชในเรื่องเดียวกันมากกวา 1 เลม ใหใชการอางอิงในรูปทายประโยค

แตละเลมคั่นดวยเครื่องหมายอัฒภาค (;) โดยใหเรียงตามลำดับปที่พิมพ ถาบางเลมที่พิมพในป
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เดียวกันใหเรียงตามลำดับตัวอักษร และถามีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ใหเอกสารที่เปนภาษาไทย

ขึ้นกอนแลวตามดวยเอกสารภาษาอังกฤษ เชน 

- ถานำหนาประโยคใช อัญชลยี และพนิดา (2551); นพรัตน และคณะ (2553); เกวลิน (2555) 

หรือ Boyd (1990); Rountrey et al. (2014); Hoguane and Armando (2015) 

- ถาไวทายประโยคใช (อัญชลีย และพนิดา, 2551); (นพรตัน และคณะ, 2553); (เกวลนิ, 2555) 

หรือ (Boyd, 1990); (Rountrey et al., 2014); (Hoguane and Armando, 2015) 

3.8.7 กรณีที่อางอิงเอกสารหลายฉบับที่มีผูเขียนคนแรกคนเดียวกัน โดยไมคำนึงถึงคณะผูเขียน แต

ตีพิมพคนละป ใหอางโดยใชเครื่องหมายจุลภาคคั่น เชน 

- ถานำหนาประโยคใช มนตร ีและคณะ (2553, 2555) ........ หรือ Stodola (1967, 1987) …….. 

- ถาไวทายประโยคใช........ (มนตรี และคณะ, 2553, 2555) หรือ ........ (Stodola, 1967, 1987) 

3.8.8 กรณีที่อางอิงเอกสารหลายฉบับที่มีผูเขียนคนเดียวกัน แตตีพิมพในปเดียวกันใหเพ่ิมตัวอักษร

ตามหลังปที่พิมพ เชน 

- ........ (อำนาจ และคณะ, 2554ก, ข) หรือ ........ (Carpenter and Niem, 2001a, b) 

3.8.9 กรณีที่มีเอกสารอางอิงมากกวา 1 ฉบับ เขียนโดยผูเขียนคนละคนแตช่ือเหมือนกันในภาษาไทย 

หรือนามสกุลเหมือนกันในภาษาอังกฤษ ใหเพ่ิมตัวอักษรตามหลังปเชนเดียวกัน เชน 

- ........ (จินตนา และคณะ, 2554ก)  

- ........ (จินตนา และคณะ, 2554ข) 

และใหระบุตัวอักษร ก, ข, ........ ตามหลังปที่พิมพในรายการเอกสารอางอิงทายเลมดวย 

3.8.10  กรณีอางอิงเอกสารผูอ่ืนโดยมิไดตรวจสอบเอกสารน้ันดวยตนเอง ควรใชคำวา อางจาก (cited by) 

อางตาม (cited after) หรืออางถึงใน (quoted in) ตามรูปประโยค ดังน้ี 

 - การใชเอกสารตนฉบับขึ้นตน ใชคำวา อางถึงใน (quoted in) เชน 

- สุธี (2525 อางถึงใน สมเกียรติ, 2533) ....... หรือ…….. (สุธี, 2525 อางถึงใน 

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) 

- การใชเอกสารทีอ่างอิงตนฉบับขึ้นตน 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  กรณีเอกสารบางประเภทมิไดระบุช่ือผูเขียน อาจใชคำวา นิรนาม หรือ Anonymous (หรือ ยอวา 

Anon.) แทนช่ือผูเขียน แตปจจุบันนิยมอางแหลงที่มาแทน เชน กรมประมง (2559) แตหาก

เอกสารน้ันเปนรายงานที่ปรากฏช่ือประธานคณะทำงานหรือบรรณาธิการ (editor) อาจใชช่ือ

ประธานแทนช่ือผูเขียนได 

3.8.12 กรณีที่จำเปนตองอางถึงแหลงขอมูลทีม่ิไดมีการตีพิมพเผยแพร ตองอางช่ือบุคคลผูเปนเจาของ

ขอมูลเปนหลักฐาน เชน 

- รังสิมนัต (ติดตอสวนตัว) หรือ Nought (personal communication) 

โดยการอางอิงน้ีจะไมปรากฏอยูในรายการเอกสารอางอิงทายเลม 

3.8.13 กรณีที่อางเอกสารที่อยูในระหวางดำเนินการจัดพิมพ สำหรับภาษาไทยใหพิมพ “กำลังจัดพิมพ” 

และภาษาอังกฤษใหพิมพ “in press” ในวงเล็บไวหลังช่ือนักวิจัย เชน 

- วิรงรอง (กำลังจัดพิมพ) หรือ Munk et al. (in press) 

3.8.14 กรณีที่คนควาจาก website สามารถนำมาอางอิงไดโดยใชหลักเกณฑ ขอ 3.8.2 แบงได  

3 กรณี ดังน้ี 

- กรณีที่มีช่ือผูเขียน เชน 

........ (สุรเดช, 2559) หรือ สรุเดช (2559)........ 

- กรณทีี่ไมปรากฏช่ือผูเขียน ใหใสช่ือหนวยงานแทนช่ือผูเขยีน เชน 

........ (Fishbase, 2017) หรอื Fishbase (2017) ........ 

- กรณทีี่ไมปรากฏทั้งช่ือผูเขียนและหนวยงาน ใหใสที่อยูเว็บไซตแทนผูเขยีนหรือหนวยงาน 

3.9 กรณีการศึกษา/วิจัย ดานสงัคมศาสตร หลักการการจัดทำเอกสารวิชาการเปนไปตามคูมือฉบับน้ี  

แตโครงสรางของเอกสารวิชาการในสวนของเน้ือหาอาจแบงเปนบท 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 ควรมีเน้ือหาที่

กระชับ (ตัวอยางหนาที่ 40) 

4.2 เอกสารอางอิง ใหพิมพบรรทัดแรกชิดติดเสนกรอบขอบซาย และบรรทัดถัดไปใหยอหนา 1.25 ซม. หรือ  

6 ตัวอักษร (ตัวอยางหนาที่ 40) 

4.2.1  รายช่ือที่แสดงในสวนของเอกสารอางอิงตองสอดคลองกับที่ปรากฏในสวนของเน้ือหา 
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4.2.2 ใหเรียงลำดับช่ือผูเขียนเอกสารอางอิงตามลำดับตัวอักษร เริ่มจากเอกสารภาษาไทยกอนและ

ตามดวยภาษาอังกฤษ 

ตัวอยาง 

เกวลิน หนูฤทธ์ิ.  2555.  การศึกษาการผลิตและระบบการตลาดปลาดุกในภาคกลางของประเทศไทย.  

เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 1/2555.  สวนเศรษฐกิจการประมง, สำนักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการ

ประมง, กรมประมง.  60 หนา. 

จารุมาศ เมฆสัมพันธ, ทวีป บุญวานิช, สุชาดา บุญภักดี, แสงเทียน อัจจิมางกูร และ ศันสนีย หวังวรลักษณ.  

2556.  เสนทางปลาทูไทย คุณคา อนาคต และความเสี่ยง. ศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝง, 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 ช่ือผูเขียนภาษาไทยใหใชช่ือตัวขึ้นตนตามดวยนามสกุล สำหรับภาษาอังกฤษใหใชช่ือสกุลเต็ม

ขึ้นกอนแลวคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยช่ืออ่ืน ๆ ที่ยอเฉพาะตัวแรกเปนตัวพิมพ

ใหญ (ยกเวนคำวา van, de, der, von เปนตน เชน Ludwig, van B. และ Mademoiselle, 

de L.) ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามดวยปที่พิมพและมหัพภาค แลวจึงตามดวย

รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ตองใสตามประเภทของเอกสารที่อางอิง เชน ช่ือบทความ ช่ือวารสารหรือ

ช่ือหนังสือที่ตีพิมพ เลขหนาหรือจำนวนหนา 

กรณีที่มีผูเขียน 2 คน ภาษาไทยใหขึ้นตนดวยช่ือตัวกอนช่ือสกุลทั้งสองคน แลวใหเช่ือมช่ือและช่ือ

สกุลของคนแรกกับคนที่สองดวยคำวา “และ” โดยเวนวรรคหนาและหลังของ “และ”ดวย 

สำหรับภาษาอังกฤษใหขึ้นตนดวยช่ือสกุลเต็มของคนแรกขึ้นกอนแลวคั่นดวยเครื่องหมาย

จุลภาค (,) แลวตามดวยอักษรยอตัวแรกของช่ือ จากน้ันเช่ือมกับคนที่สองโดยใชคำวา “and” 

และตามดวยอักษรตัวแรกของช่ือตัว ช่ือกลาง (ถามี) และช่ือสกุลเต็มของคนที่สอง 

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. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
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กรณีที่ มีผู เขียนหลายคน ให พิมพ ช่ือผู เขียนครบทุกคน (หามใชคำวา ........ และคณะ หรือ  

et al. เหมือนที่ปรากฏในสวนของเน้ือเรื่อง) ภาษาไทยใหขึ้นตนดวยช่ือตัวตามดวยช่ือสกุล 

ทุกคน คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ระหวางช่ือผูเขียนแตละคน ใหใชคำวา “และ” เช่ือม

กอนช่ือคนสุดทายและตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.) วรรค 2 เคาะ แลวจึงตามดวยปที่

พิมพ สำหรับภาษาอังกฤษใหขึ้นตนดวยช่ือสกุลของผูเขียนคนแรกคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค 

(,) แลวตามดวยอักษรยอตัวแรกของช่ือถัดไป สำหรับช่ือคนที่สองเปนตนไปใหใชตัวอักษรตัว

แรกของช่ือตัวและช่ือกลาง (ถามี) แลวตามดวยช่ือเต็มของนามสกุล ช่ือแตละคนคั่นดวย

เครื่องหมายจุลภาค (,) ยกเวนหนาคำวา “and” ที่อยูหนาช่ือคนสุดทาย 

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 ถาเอกสารหลายเรื่องมีผูเขียนคนแรกคนเดียวกันแตเรื่องอ่ืนมีคณะผูเขียนตางชุดกัน ใหอางอิง

โดยเรียงช่ือผูเขียนคนแรกไวอันดับแรกสุดและตามดวยผูเขียนที่มีลำดับถัดจากคนแรก

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

สภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurata (Cuvier, 1816)) ทางฝงทะเลอันดามันของ

ประเทศไทย.  เอกสารวิชาการฉบับที่ 13/2553.  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง, 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  38 หนา. 

4.2.6  ถาหนังสือไมปรากฏช่ือผูแตงแตมีช่ือบรรณาธิการหรือผูรวบรวมใหเขียนกำกับไวในวงเล็บ  

ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชคำยอ “ed” สำหรับบรรณาธิการ 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 ช่ือผูเขียนบทความ ปที่พิมพ ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ปที่ 

ฉบับที่ หนา 

รูปแบบ 

ช่ือผูเขียนบทความ.\\ปที่พิมพ.\\ช่ือบทความ.\\ช่ือวารสาร\ปที่\(ฉบับที่):\เลขหนา. 

* \ หมายถึง วรรค 1 เคาะ 

* \\ หมายถึง วรรค 2 เคาะ 

วารสารภาษาไทยใหเขียนช่ือเต็ม ตามดวยปที่พิมพหรือ Volume และฉบับที่หรือ

หมายเลขเอกสารภายในเครื่องหมายนขลิขิต ( ) (วารสารบางเลมอาจไมมีเลมที่

เอกสารในนขลิขิตก็ได) แลวตามดวยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) แลวตามดวย

หมายเลขหนาแรกที่ตีพิมพถึงหนาสุดทาย เชน วารสารวิทยบริการ 24 (2): 90-102 

สำหรับวารสารตางประเทศใหใชตัวยอซึ่งพิมพดวยตัวเอน ถาช่ือไหนที่ยอไมไดใหใช
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ช่ือเต็ม วารสารสวนใหญมักบอกคำยอใหอยูแลวที่ดานบนของแตละเรื่อง เชน Bull. 

Mar. Sci. 48 (1): 150-158. หากตองการใชช่ือยอวารสารใหถือตามกฎเกณฑ

สากล โดยตรวจสอบกับคำยอใน World List of Scientific Periodicals หรือใน

ดัช นีวารสารใน  Zoological Record, ASFA เป นตน  หรือ ให ตรวจสอบใน 

database CARL uncover (http://www.carl.org/pub/uncoverlists/publst) 

ตัวอยาง 

อุมาพรรณ ทรงวิวัฒน.  2556.  คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.  

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 ช่ือผูแตง ปที่พิมพ ช่ือหนังสือ ครั้งที่พิมพ (ถามี) สำนักพิมพ 

สถานที่พิมพ จำนวนหนา 

รูปแบบ 

หลังสำนักพิมพหรือสถาบันที่ตีพิมพใหตามดวยเครื่องหมายจุลภาค และตามดวยช่ือ

เมืองและ/หรือประเทศที่ตีพิมพ แลวตามดวยจำนวนหนาของหนังสือเลมน้ัน ใน

ภาษาอังกฤษอักษรตัวแรกของช่ือเหลาน้ีและอักษรตัวแรกของแตละคำในช่ือเรื่อง

ของหนังสือตองพิมพดวยอักษรตัวพิมพใหญ ยกเวน คำนำหนานาม คำบุพบท และ

คำเช่ือม 

ตัวอยาง 

เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ.  2558 .  สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของแพลงกตอนพืชทะเล.  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. 

 

 

 

ช่ือผูแตง.\\ปที่พิมพ.\\ช่ือหนังสือ.\\ครั้งที่พิมพ (ถามี).\\สำนักพิมพ,\สถานที่พิมพ.\\จำนวนหนา. 
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4.2.7.3 หนังสือแปล 

ขอมูลที่จำเปน ไดแก ช่ือผูแปล ปที่พิมพ ช่ือหนังสือ สำนักพิมพ สถานที่พิมพ  

แปลจากช่ือผูเขียน ช่ือหนังสือ สำนักพิมพ สถานที่พิมพ 

รูปแบบ 

ช่ือผูแปล.\\ปที่พิมพ.\\ช่ือหนังสือ.\\สำนักพิมพ,\สถานที่พิมพ.\\แปลจาก ช่ือผูเขียน.\\ปที่พิมพ.\\ 

ช่ือหนังสือ.\\ สำนักพิมพ,\สถานที่พิมพ. 

ตัวอยาง 

นฤจร อิทธิจีระจรัส.  2535.  แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาของเฮอรเบิรตสเปนเซอร.  สำนักพิมพ

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 ช่ือผูเขียนบทที่อาง ปที่พิมพ ช่ือบทที่อาง ช่ือบรรณาธิการหรือ

ผูรวบรวม ช่ือหนังสือ สำนักพิมพ สถานที่พิมพ หนาที่บทน้ันตีพิมพ 

รูปแบบ 

ช่ือผูเขียนบทที่อาง.\\ปที่พิมพ.\\ช่ือบทที่อาง.\\ใน:\ช่ือบรรณาธิการหรือผูรวบรวม (บรรณาธิการหรือ 

ผูรวบรวม).\\ช่ือหนังสือ.\\สำนักพิมพ,\สถานที่พิมพ.\\เลขหนา. 

การอางเฉพาะบทหน่ึงในหนังสือ ใหขึ้นตนดวยผูเขียน ตามดวยปที่พิมพและหัวขอ

เรื่องในบทน้ัน ตอดวยคำวา ใน: หรือ In: และช่ือของบรรณาธิการตอดวยช่ือของ

หนังสือ สำนักพิมพ ช่ือเมืองที่พิมพ และหมายเลขเฉพาะหนาที่พิมพของบทน้ัน 

ตัวอยาง 

วินัย วนานุกุล.  2553.  ภาวะพิษจากปลาปกเปาและแมงดาทะเลในประเทศไทย.  ใน: สุชัย สุเทพารกัษ,  

นฤมล พักมณี และ วิศิษฎ สติปรีชา (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 ช่ือผูเขียน ปที่พิมพ ช่ือเรื่อง ช่ือการประชุม จำนวนหนา 
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รูปแบบ 

ช่ือผูเขียน.\\ปที่พิมพ.\\ช่ือเรื่อง.\\ช่ือการประชุม.\\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 ช่ือผูเขียนบทความ ปที่พิมพ ช่ือบทความ ช่ือการ

ประชุม ครั้งที่ สำนักพิมพหรือหนวยงานที่จัดการประชุม สถานที่พิมพ เลขหนา 

รูปแบบ 

ช่ือผูเขียนบทความ.\\ปที่พิมพ.\\ช่ือบทความ.\\ใน:\ช่ือการประชุม.\\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 คอนเวนช่ัน, 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 ช่ือผูเขียน ปที่พิมพ ช่ือเรื่อง เอกสารลำดับที่ ช่ือหนวยงานที่

จัดทำ จำนวนหนา. 

รูปแบบ 

ช่ือผูเขียน.\\ปที่พิมพ.\\ช่ือเรื่อง.\\เอกสารลำดับที่.\\ช่ือหนวยงานที่จัดทำ.\\จำนวนหนา. 

 

 



15 

คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ 

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 เพ่ือเผยแพรในวงจำกัด มักอยูในรูปแบบของโรเนียว 

ขอมูลที่จำเปน ไดแก ช่ือผูแตง ปที่พิมพ ช่ือหนังสือ สำนักพิมพ สถานที่พิมพ  

ในกรณทีี่มกีารตีพิมพมากกวา 1 ครั้ง ใหใสครั้งที่พิมพมาดวย 

รูปแบบ 

ช่ือผูแตง.\\ปที่พิมพ.\\ช่ือหนังสือ.\\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 เอกสารทีอ่ยูในระหวางจัดทำรายงาน (in preparation) 

ขอมูลที่จำเปน ไดแก ช่ือผูเขียน ช่ือเรื่อง. 

รูปแบบ 

ช่ือผูเขียน.\\(กำลังจัดทำรายงาน).\\ช่ือเรื่อง. 

ตัวอยาง 

ปยวรรณ หัสดี.  (กำลังจัดทำรายงาน).  ชีววิทยาสืบพันธุของปลาทูในบริเวณอาวไทยตอนใน. 

Munk, P. and V. Janekarn.  (in preparation).  Growth Characteristics of Fish Larvae in the Tropical 

Andaman Sea. 
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4.2.7.10 เอกสารที่อยูในระหวางกำลังดำเนินการจัดพิมพ (manuscript in preparation) 

ถาเปนงานเขยีนภาษาไทย ใหใชคำวา เอกสารอยูระหวางจัดพิมพ และถาเปนงานเขยีน

ภาษาอังกฤษ ใหใชคำวา manuscript in preparation 

ขอมูลที่จำเปน ไดแก ช่ือผูเขียน ช่ือเรื่อง สำนักพิมพ สถานที่พิมพ 

รูปแบบ 

ช่ือผูเขียน.\\(เอกสารอยูระหวางจัดพิมพ).\\ช่ือเรื่อง.\\สำนักพิมพ,\สถานที่พิมพ. 

ตัวอยาง 

วิรงรอง ทิมดี.  (เอกสารอยูระหวางจัดพิมพ).  การประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดสรางแหลงอาศัยสัตว

ทะเลบริเวณชายฝงจังหวัดชลบุรีดวยการวิเคราะหเชิงพ้ืนที่.  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 ช่ือผูเขียน ปที่พิมพ ช่ือวิทยานิพนธ ระดับวิทยานิพนธ ช่ือ

มหาวิทยาลัย จำนวนหนา 

รูปแบบ 

ช่ือผูเขียน.\\ปที่พิมพ.\\ช่ือวิทยานิพนธ.\\ระดับวิทยานิพนธ,\ช่ือมหาวิทยาลัย.\\จำนวนหนา. 

ตัวอยาง 

เบญจวรรณ สระทองยอด.  2558.  ปจจัยที่สงผลตอการซื้อลูกกุงของผูประกอบการฟารมเลี้ยงกุง ในจังหวัด

นครปฐม.  วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.  106 หนา. 

4.2.7.12 ราชกิจจานุเบกษา 

ขอมูลที่จำเปน ไดแก ช่ือเอกสาร ปที่พิมพ เลมที ่ตอนที ่เลขหนา 
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รูปแบบ 

ช่ือกฎหมาย.\\ราชกิจจานุเบกษา.\\ปที่พิมพ.\\เลมที.่\\ตอนที่,\เลขหนา. 

ตัวอยาง 

พระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 ราชกิจจานุเบกษา.  2558.  เลมที่ 132.  ตอนที่ 18 ก, 

หนา 1- 16. 

ประกาศกรมประมง เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรอืประมง 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 ช่ือหนวยงาน ป ช่ือประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบ วัน เดือน ป ที่

มีประกาศ คำสั่ง หรอืระเบียบ 

รูปแบบ 

ช่ือหนวยงาน.\\ป.\\ช่ือประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบ.\\วัน\เดือน\ป ที่มปีระกาศ คำสั่ง หรือระเบียบ. 

ตัวอยาง 

กรมประมง.  2559.  คำสั่งกรมประมง ที่ 1058/2559 เรือ่ง แตงต้ังคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตอ

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรกรมประมง.  31 ตุลาคม 2559. 

กรมประมง.  2560.  ประกาศกรมประมง เรื่อง งดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตใหนำเขาสัตวน้ำ

และผลิตภัณฑสัตวน้ำ (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2560.  22 กันยายน 2560. 

กระทรวงมหาดไทย.  2544.  ระเบียบขอบัญญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543 – 2544.  3 สิงหาคม 2544. 

4.2.7.14 เว็บไซต (website) 

ขอมูลที่จำเปน ไดแก ช่ือผูเขียน ปที่พิมพปรากฏอยูที่เว็บไซต ช่ือเรื่อง แหลงที่มา 

(URL ที่เปนที่อยูของไฟลหรือเว็บไซตบนอินเตอรเน็ต) วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล 

รูปแบบ 

ช่ือผูเขียน.\\ปที่พิมพปรากฏอยูที่เว็บไซต.\\ช่ือเรื่อง.\\แหลงที่มา (ระบุ URL).\\วัน เดือน ป ที่สืบคน

ขอมูล. 
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ถามีช่ือผูเขียนหรือเจาของเว็บไซต ใหขึ้นตนดวยช่ือผูเขียนหรือเจาของเว็บไซต  

ถาไมมีใหขึ้นตนดวยบริษัทหรือองคกรที่เปนเจาของ ในกรณีที่ไมปรากฏทั้งช่ือ

ผูเขียนและองคกร ใหใสช่ือเว็บไซตที่อางอิง 

ตัวอยาง 

สุรเดช สดคมขำ.  2559.  เทคโนโลยีการประมง.  แหลงทีม่า  https://www.technologychaoban.com/news-

slide/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 ช่ือผูเขียนบทความ ปที่พิมพ ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ปที่ ฉบับที่ 

เลขหนา ช่ือฐานขอมูล accession number ช่ือยอของวารสารตางประเทศเปนตัว

เอียง 

รูปแบบ 

ช่ือผูเขียนบทความ.\\ปที่พิมพ.\\ช่ือบทความ.\\ช่ือวารสาร\ปที่\(ฉบับที่):\เลขหนา.\\ช่ือฐานขอมูล.\\ 

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 สื่อไมตีพิมพ เปนการอางอิงขอมูลที่ไมไดถูกตีพิมพ เชน ไฟลขอมูล โปรแกรม

คอมพิวเตอร ซีดีรอม และเทปบันทกึเสยีง 

ขอมูลที่จำเปน ไดแก ช่ือผูจัดทำ ปที่จัดทำ ช่ือสื่อไมตีพิมพ ลักษณะของสื่อ สถานที่

หรือหนวยงานที่เผยแพร สถานที่ผลติ (ถามี) 

รูปแบบ 

ช่ือผูจัดทำ.\\ปที่จัดทำ.\\ช่ือสื่อไมตีพิมพ.\\(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 ช่ือ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 

รูปแบบ 

สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม.\\ปที่ออกประกาศ.\\ช่ือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม.\\

เลขที่ มอก. 

ตัวอยาง 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม.  2535.  แอล-ไลซีนโมโนไฮโดรคลอไรดสำหรับเติมในอาหารสัตว.  

มอก. 1114-2535. 

4.2.7.18 สิทธิบัตร (Patent) 

ขอมูลที่จำเปน ไดแก ผูจดสิทธิบัตร ปที่จดสิทธิบัตร ช่ือสิ่งประดิษฐ ประเทศที่จด

สิทธิบัตร หมายเลขของสิทธิบัตร 

รูปแบบ 

ผูจดสิทธิบัตร.\\ปที่จดสิทธิบัตร.\\ช่ือสิ่งประดิษฐ.\\ประเทศที่จดสิทธิบัตร\หมายเลขของสิทธิบัตร. 

ตัวอยาง 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง เขต 3.  2559.  ระบบลางสาหรายประหยัดน้ำ.  ประเทศไทย 

เลขที่อนุสิทธิบัตร (วิศวกรรม) 12193. 

4.2.7.19 แผนที ่

ขอมูลที่จำเปน ไดแก ช่ือผูจัดทำ ปที่ผลิต ช่ือแผนที่. 

รูปแบบ 

ช่ือผูจัดทำ.\\ปที่ผลิต.\\ช่ือแผนที่. 
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ตัวอยาง 

กรมทางหลวง.  2549.  แผนที่แสดงจุดติดต้ังสัญญาณไฟจราจรตามสำนักทางหลวงทั่วประเทศ ป 2549. 

4.2.7.20 การอางอิงตามผูอ่ืน 

- กรณีผูเขียนอางถึงบทความในวารสาร ซึ่งผูเขียนบทความน้ันมีการอางอิงตามหนังสือ

ขอมูลที่จำเปน ไดแก ช่ือผูเขียนบทความในวารสาร ป ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ปที่ 

ฉบับที่ เลขหนา ช่ือผูแตงหนังสือที่อางอิง ปที่ พิมพ ช่ือหนังสือ ครั้งที่ พิมพ 

สำนักพิมพ สถานที่พิมพ. 

รูปแบบ 

ช่ือผูเขียนบทความในวารสาร.\\ป.\\ช่ือบทความ.\\ช่ือวารสาร\ปที่\(ฉบับที่):\เลขหนา.\\อางตาม\ 

ช่ือผูแตงหนังสือที่อางอิง.\\ปที่พิมพ.\\ช่ือหนังสือ.\\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 ช่ือผูเขียนบทความในวารสาร ปที่พิมพ ช่ือเรื่องในวารสาร  

ช่ือวารสาร ปที่ ฉบับที่ เลขหนา ช่ือผูเขียนบทความในวารสารที่อางอิง ปที่พิมพ  

ช่ือเรื่องที่อาง ช่ือวารสารที่อางปที่ ฉบับที ่เลขหนา 

รูปแบบ 

ช่ือผูเขียนบทความในวารสาร.\\ปที่พิมพ.\\ช่ือเรื่องในวารสาร.\\ช่ือวารสาร\ปที่\(ฉบับที่):\หนา.\\ 

อางตาม\ช่ือผูเขียนบทความในวารสารที่อางอิง.\\ปที่พิมพ.\\ช่ือเรื่องที่อาง.\\ช่ือวารสารที่

อางปที่\(ฉบับที)่:\หนา. 

ตัวอยาง 

สมเกียรติ วันทะนะ.  2533.  รัฐสมบูรณาญาสิทธ์ิในสยาม 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 ช่ือหนังสือ ครั้งที่พิมพ (ถามี) สำนักพิมพ สถานที่พิมพ ผูแตงหนังสือ

ที่อางอิง ปที่พิมพ ช่ือหนังสือที่อางอิง ครั้งที่ พิมพของหนังสือที่อางอิง (ถามี) 

สำนักพิมพ สถานที่พิมพ 

รูปแบบ 

ผูแตง.\\ปที่พิมพ.\\ช่ือหนังสือ.\\ครั้งที่พิมพ (ถามี).\\สำนักพิมพ,\สถานที่พิมพ.\\อางตาม\ผูแตง

หนังสือที่อางอิง.\\ปที่พิมพ.\\ช่ือหนังสือที่อางอิง.\\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  การอางอิงจากเอกสารที่พิมพในภาษาอ่ืนที่ไมใชไทยและอังกฤษ แตช่ือผูเขียนเปน

ภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบการเขียนตามรูปแบบที่กลาวมาขางตน ในกรณีที่นำวารสาร

มาใชอางอิง ช่ือวารสารใหใชตัวยอซึ่งพิมพดวยตัวเอน ถาช่ือไหนที่ยอไมไดใหใชช่ือ

เต็ม เชนเดียวกับขอ 4.2.7.1 

รูปแบบ 

ช่ือผูเขียนบทความ.\\ปที่พิมพ.\\ช่ือบทความ.\\ช่ือวารสาร\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 สถานทีพ่ิมพ ประกอบดวยช่ือสำนักพิมพหรือสถาบันที่ตีพิมพ ตามดวย

เครื่องหมายจุลภาค (,) และช่ือเมอืงหรือรัฐที่สำนักพิมพต้ังอยู ตามดวยเครื่องหมาย

จุลภาค (,) และช่ือประเทศ ใหเขียนช่ือเต็ม 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. 

- ในกรณอางหน่ึงหนา เชน หนา 5. หรือ p. 5 

- ในกรณีอางบางหนา เชน หนา 33-75. หรอื pp. 33-75 

4.3 ภาคผนวก จะมีหรือไมมีก็ได ใหพิจารณาตามความเหมาะสม เปนสวนที่แสดงตาราง ภาพ แผนภูมิหรือ

ขอมูล ที่มีความสำคัญนอย แตเปนขอมูลที่มีรายละเอียดและอาจเปนประโยชนสำหรับผูที่ตองการทราบ

รายละเอียดบางเรื่อง เพ่ือการนำขอมูลไปใชในการวิเคราะหหรือวิจัยที่เกี่ยวเน่ืองตอไป 

 

5. การจัดรูปเลม 
 

5.1 การวางลำดับและการพิมพหัวขอ 

5.1.1 ชื่อเรื่องในหนาบทคัดยอ เชนเดียวกับขอ 2.3.1 กลาวคือ ใชตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา ภาษาไทย

อยูบรรทัดแรกตรงกึ่งกลางหนา ติดกรอบขอบบน ถามีตัวเลข เชน พ.ศ. ใหใชเลขอารบิก 

ภาษาอังกฤษใหช่ือเรื่องภาษาอังกฤษอยูกึ่งกลางหนาเชนเดียวกัน ใชตัวพิมพใหญ (capital 

letter) เฉพาะอักษรตัวแรกของคำ ยกเวนคำเช่ือมประโยคและคำนำหนานาม ถามีตัวเลขให

ใชเลขอารบิก ในกรณีที่มีช่ือวิทยาศาสตรใหใชหลักการเขียนของช่ือวิทยาศาสตรเปนตัวพิมพ

ใหญ เฉพาะอักษรตัวแรกของช่ือ genus และช่ือวิทยาศาสตรเปนตัวเอน  เชน Lates 

calcarifer ควรใสช่ือผูจำแนกชนิดหลังช่ือวิทยาศาสตร 

5.1.2  ชื่อผูเขียนหรือนักวิจัย เชนเดียวกับขอ 2.3.2 กลาวคือ ใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา ใหเวน

จากบรรทัดที่เปนช่ือเรื่อง 1 บรรทัด ช่ือผูเขียนอยูกึ่งกลางหนาช่ือภาษาไทย ในขณะที่ช่ือ

ภาษาอังกฤษใหใชอักษรตัวพิมพใหญ (capital letter) เฉพาะอักษรตัวแรกของช่ือและ

นามสกุลเทาน้ัน ถาผูเขียนหรือนักวิจัยมีหลายคนใหเรียงลำดับรายช่ือตามปริมาณงานที่

รับผิดชอบในระนาบเดียวกัน ใส “ , ” โดยมี “และ” หนาช่ือสุดทาย หนาช่ือนักวิจัยไมตองมีคำ 

“นาย นาง นางสาว หรือ ดร.” นำหนา  
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5.1.3  หัวขอใหญในสวนของเนื้อหา เชน คำนำ วิธีดำเนินการ ผลการศึกษา ใหพิมพดวยตัวอักษร

ขนาด 16 ตัวหนาทั้งหมด 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 ดังน้ีไปเรื่อย 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 หรือตัวอักษรในตารางหากมีความจำเปนตองปรับเพ่ิมหรือลดขนาด

ตัวอักษรเพ่ือใหผูอานเห็นไดชัดเจนสามารถกระทำไดตามความเหมาะสม  

5.2.3  ขอความที่พิมพ ใหเน้ือหาชิดกรอบขอบซายและขอบขวา สวนตารางและภาพ จัดใหอยู

กึ่งกลางหนากระดาษ และอยูในกรอบสำหรับการพิมพทั้ง 4 ดาน ตามที่กำหนดในขอ 1. 

กรอบ (พื้นที่) สำหรับการพิมพ 

5.2.4  ระยะหางระหวางบรรทัด 

- ระหวางหัวขอใหญกับหัวขอรอง และระหวางหัวขอรองดวยกันเอง ใหเวน 1 บรรทัด 

- ระหวางหัวขอรองกับหัวขอยอย ไมตองเวนบรรทัด แตใหเพ่ิมคาระยะหาง ระหวางบรรทัด 

6 ตัวอักษร 
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- เวนบรรทัดระหวางหัวขอและยอหนาแรก แตไมตองเวนบรรทัดของแตละยอหนาในหัวขอ

เดียวกัน (จากหนา 4 ขอ 3. สวนเน้ือหา) 

5.2.5  การพิมพขอความเมื่อเริ่มตนยอหนาใหมตองเวนยอหนา 2 ซม. ในสวนของเอกสารอางอิง

บรรทัดแรกใหชิดขอบกรอบซาย สำหรับบรรทัดถดัไปใหเวนยอหนาไวอยางนอย 1.25 ซม. 

5.2.6 หมายเลขหนาใหพิมพแสดงไวตอนบนกลางหนากระดาษ โดยพิมพหางจากขอบบนประมาณ 

1.5 - 2.0 ซม. ใหเริ่มนับหนา 1 ต้ังแตบทคัดยอ แตหนาแรกไมตองพิมพหมายเลข ใหพิมพ

หมายเลขหนาต้ังแตหนา 2 เปนตนไป สำหรับหนาสารบัญจะพิมพหมายเลขหนากำกับหรือไมก็ได 

(ถามี ใหใชตัวเลขโรมันเล็ก เชน i, ii, iii, ........) 

5.3 การอธิบายภาพและบรรยายหัวขอตาราง 

5.3.1 ใหพิมพคำวา “ตารางที่” หรือ “ภาพที่” สำหรับเน้ือหาภาษาไทย “Table” หรือ “Figure” 

สำหรับเน้ือหาภาษาอังกฤษตามดวยหมายเลขของตารางหรือภาพ ใหพิมพชิดซายเสมอกรอบ

ภาพหรือตาราง โดยพิมพดวยตัวอักษรและหมายเลขขนาด 16 ตัวหนา โดยคำวา “ตารางที่” 

หรือ “Table” จะอยูดานบนตารางน้ัน ๆ และคำวา “ภาพที”่ หรือ “Figure” จะอยูใตภาพน้ัน 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 ถานำภาพมาใชโดยการอางอิงจากเอกสารอ่ืนที่มิใชของตนเอง ใหใสช่ือของเจาของเอกสารหรือ

งานวิจัยตามดวยปที่พิมพไวในเครื่องหมายนขลขิิตหรอืวงเล็บ เชน (ที่มา Alper et al.,1997) ใตภาพ 

ในบรรทัดถัดตอคำวาภาพที ่........ โดยพิมพตรงกับคำวา “ภาพที่...”  
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ภาพ 

 ภาพที่ 1 ................................................. 

(ที่มา.................................................) 

กรณีนำภาพมาปรับแกใหมบางสวนใหใชตามขอ 5.3.6 และใหเพ่ิมเติมดังน้ี 

ภาพ 

 ภาพที่ 1 ................................................. 

(ที่มา................................ และแกไขโดย (ช่ือ – นามสกลุ, ปที่แกไข)) 

5.3.7 ภาพแผนที่ตองแสดงมาตราสวนและทิศใหชัดเจน 

5.3.8 ภาพหรือตารางที่แสดงไวตองมีการกลาวถึงในเน้ือหา สวนภาพหรือตารางที่มีความจำเปนนอย

ตอการประกอบคำบรรยายในเน้ือหาและไมไดกลาวถึงในเน้ือหา ใหนำไปแสดงใน ภาคผนวก 

5.3.9 หนวยหรือสัญลักษณทีใ่ชเปนระบบเมตรกิ และตองใชใหเหมือนกันตลอดทั้งเรื่อง 

 

6. การเขียนชือ่วิทยาศาสตร 
 

ใหปฏิ บั ติตามกฎเกณฑ ของ International Code of Zoological Nomenclature (ICZN, 4th 

Edition.  1999.  University of California Press: London) ในกรณีตารางการสำรวจชนิดทีพ่บ ใชลำดับขั้น ดังน้ี 

- “Family” หรือใชคำวา “วงศ” 

- “Genus” หรือใชคำวา “สกุล” 

- “Species” หรือใชคำวา “ชนิด” 

6.1 เขียนชื่อวิทยาศาสตรเต็มทั้งชื่อสกุล (genus) ชื่อชนิด (species) เมื่อกลาวถึงช่ือวิทยาศาสตรน้ัน 

เปนครั้งแรกในรายงานวิจัยรวมทั้งช่ือผูจำแนกชนิด (author’s name) และ ค.ศ. ที่ตีพิมพ โดยการเขียน

ช่ือสกุล ตองขึ้นตนดวยตัวอักษรตัวใหญและตามดวยตัวเล็กเสมอ สวนช่ือชนิดขึ้นตนดวยตัวอักษรตัวเล็ก 

เชน Littorina littoria Linnaeus, 1758 หลังจากน้ันใหเขียนช่ือสกุล (genus) ยอไดเมื่อใชครั้งตอไปและ 

ไมตองมีช่ือผูจำแนกชนิดและป ค.ศ. อีก เชน L. littoria ทั้งน้ียกเวนช่ือสกุลยอน้ันไปซ้ำกับช่ือยอของสกุล

อ่ืนที่อาจจะทำใหเกิดความสับสนได ใหเขียนช่ือสกุลเต็มทั้งหมดแตไมตองมีช่ือผูจำแนกชนิดและ ค.ศ. 
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6.2 ชื่อวิทยาศาสตรทั้งชื่อสกุลและชื่อชนิดตองเขียนเปนตัวเอน (italics) ทั้งหมด สวนช่ือผูจำแนกชนิดและ 

ค.ศ. ที่ตีพิมพเปนตัวธรรมดาและหลังช่ือผูจำแนกชนิดตองมีเครื่องหมายจุลภาค (,) เสมอ เชน Littorina 

littoria Linnaeus, 1758 

6.3 ถาทราบเฉพาะชื่อสกุล (genus) แตไมทราบช่ือชนิด (species) ใหเขียนช่ือสกุลเปนตัวเอนหรือขีดเสนใต

สวนชนิดใหใชเปนตัวตรง โดยใช sp. ถาเปนชนิดเดียว (เอกพจน) และใช spp. ถามีหลายชนิดในสกุลน้ัน 

(พหูพจน) ตัวอยาง Littorina sp. และ Littorina spp. 

6.4 ถาชื่อผูจำแนกชนิดและ ค.ศ. อยูในวงเล็บ เชน Littorina littoria (Linnaeus, 1758) หมายถึง ช่ือสกุล 

(genus) น้ันไดเปลี่ยนไปจากที่ผูจำแนกชนิดไดต้ังไวเปนครั้งแรก ดังน้ันจากตัวอยางอธิบายไดวา Linnaeus 

จัดหอยชนิด L. littoria ไวในช่ือสกุลอ่ืนที่ตีพิมพเผยแพรใน ค.ศ. 1758 และถาไมมีวงเล็บหมายถึง ช่ือ

สกุลน้ันยังคงเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง การเขียนช่ือผูจำแนกชนิดและป ค.ศ. น้ัน จึงตองคงวงเล็บหรือไมมี

วงเล็บตามหลักอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิตน้ัน ๆ อยาตัดออกหรอืใสวงเล็บโดยพลการ 

6.5 โดยปกติชื่อวิทยาศาสตร ประกอบดวยช่ือสกุล (genus) และช่ือชนิด (species) แตสิ่งมีชีวิตบางชนิดมี

ช่ือสกุลยอย (subgenus) อยูระหวางช่ือสกุลและช่ือชนิด ตองเขียนช่ือสกุลยอยตัวแรกดวยอักษรตัวพิมพ

ใหญและอยูในวงเล็บ เชน Erronia (Adusta) onyx และช่ือวิทยาศาสตรของสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีช่ือชนิด

ยอย (subspecies) ซึ่งเขียนตอทายช่ือชนิด เชน Erronia onyx onyx 

6.6 ถามีการกลาวถึงช่ือสกุลและช่ือชนิดของสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ตามในรายงานวิจัยที่อาจจะทำใหผูอานไมทราบ

หรือสับสนวาเปนสิ่งมีชีวิตประเภทใดจึงควรใหรายละเอียดสิ่งมีชีวิตชนิดน้ันมากขึ้น เชน บอกวาเปนกลุมใด 

ตัวอยาง Littorina littoria (Gastropoda: Mollusca) (ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูเขียน) 

 

7. สิ่งทีค่วรหลีกเลีย่งหรือมักเขียนผิด 

 

7.1 ใชซ้ำซอนหรือพร่ำเพรื่อหรือฟุมเฟอย 

7.1.1 ควรหลีกเลี่ยงการใชคำหรือกลุมคำซ้ำแลวซ้ำอีก ถาหากมีการเอยถึงแลวสามารถใชคำแทนได

โดยไมจำเปนตองเอยช่ือหรือวิธีการหรือหัวขอซ้ำอีก เชน การทดลองดังกลาวขางตนการสำรวจ

ตามโครงการน้ี การปฏิบัติตามขบวนการดังที่กลาว การดำเนินการตามวิธีแรกไดผลดีกวาวิธีที่

สอง (หรือวิธีหลัง) อยางไรก็ตามถาหากตองการเนนก็สามารถใชซ้ำไดโดยที่ไมทำใหรูปประโยค

ยาวเกินควร 

7.1.2 หลีกเลี่ยงการใชคำพร่ำเพรื่อหรือฟุมเฟอยโดยไมจำเปน และใชคำใหสั้นและกระชับ เชน  

สามารถบอกไดวามีพบอยูมากที่บริเวณใด ควรเขียนวา สามารถบอกไดวาพบมากบริเวณใด 

โดยเฉพาะอยางย่ิงหัวขอเรื่องควรใชคำที่กระชับ สั้นกะทัดรัด แตไดใจความครอบคลุมเน้ือหา

ทั้งหมด 
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7.1.3 อยาใชคำบุพบทผิดที่ เชน จากการสำรวจพบวาปลาฉลามเสือหากินในเขตน้ำต้ืนในชวง

กลางคืนโดยออกหากินเปนคู ควรเขียนเปน ปลาฉลามเสือหากินในเขตน้ำต้ืนตอนกลางคืน

และออกหากินเปนคู 

7.2 แสดงผิดกาลในไวยากรณ (tense) 

7.2.1 คำที่มักใชผิดเสมอในการเขียนเอกสารทางวิชาการ ไดแกคำวา “จะ” ซึ่งมีความหมายเปน

อนาคตกาล ทั้ง ๆ ที่งานวิจัยสวนมากเปนผลงานที่ปฏิบัติหรือเปนเหตุการณที่ผานมาแลวหรือ

เปนอดีตกาล ดังน้ันควรหลีกเลี่ยงการใชคำน้ีอยางเครงครัด นอกจากทำใหผิดกาลใน

ไวยากรณแลวยังเปนการใชคำพร่ำเพรื่ออีกดวย เชน โลมาชนิดที่ไมมีฟนจะมีแผงกรองอาหาร 

ควรเขียนเปน โลมาชนิดที่ไมมีฟนมีแผงกรองอาหาร 

7.2.2 สำหรับภาษาอังกฤษน้ัน เรื่องไวยากรณเปนสวนสำคัญมาก จำเปนตองใช tense ใหถูกตอง ปจจุบัน

น้ีมี software ชวยตรวจใหในโปรแกรมอยูแลว และยังมี software อีกหลายโปรแกรมที่มีอยู

แพรหลาย หรือ download จาก internet ได  

 

7.3 สะกดผิดหรือเขียนผิด การเขียนรายงานทางวิชาการน้ันควรสะกดคำใหถูกตอง ถาไมแนใจสามารถ

ตรวจสอบคำภาษาไทยไดจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 สามารถ download ได

จาก internet ที่ website ของ http://www.royin.go.th/dictionary/index.php นอกจากน้ียังมี website 

ตาง ๆ อีกมากที่สามารถตรวจสอบพจนานุกรมภาษาตาง ๆ ได เชน http://www.yourdictionary.com 

หรือ http://www.worldlanguages.com/ 

คำที่มักเขยีนผดิ  คำที่ถูก  คำที่มักเขียนผิด  คำที่ถูก 

กบฑูต 

กะฉอก 

กะดอง 

กะเพาะ 

กั้งกะดาน 

แกส 

ขมักเขมน 

ขาดดุลย 

ไขมุข 

 กบทูด 

กระฉอก 

กระดอง 

กระเพาะ 

กั้งกระดาน 

แกส, กาซ 

ขะมักเขมน 

ขาดดุล 

ไขมุก 

 เซ็นติเมตร 

เซล 

ดอลลาร 

ดีเปรสช่ัน 

ดุกรำพัน 

ตันกอส 

ทะยอย 

ทะแยง 

ทะเลสาป 

 เซนติเมตร 

เซลล 

ดอลลาร 

ดีเปรสชัน 

ดุกลำพัน 

ตันกรอส 

ทยอย 

ทแยง 

ทะเลสาบ 
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คำที่มักเขยีนผดิ  คำที่ถูก  คำที่มักเขียนผิด  คำที่ถูก 

คำนวน 

คลอโรฟล 

งลดุลย 

จงอยปาก 

จรเข 

จาละเม็ด 

ชวากทะเล 

แชบวย 

ชลอ 

เรือกอแระ 

คำนวณ 

คลอโรฟลล 

งบดุล 

จะงอยปาก 

จระเข 

จะละเม็ด 

ชะวากทะเล 

แชบวย 

ชะลอ 

เรอืกอและ 

นอต 

เปาะอวน 

ประการัง 

พานิชย 

โพลีเอททิลีน 

แพลงตอน 

ภูกัน 

สัญญลักษณ 

สัมนา 

สังเกตุ 

นอต 

เปลาะอวน 

ปะการัง 

พาณิชย 

โพลีเอทลิีน 

แพลงกตอน 

พูกัน 

สัญลักษณ 

สัมมนา 

สังเกต 

หมายเหตุ เสนผาศูนยกลาง และเสนผานศูนยกลาง สามารถใชไดทั้งสองคำ เน่ืองจากมีระบุไวใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (หนา 1252) 

7.3.1 หนวยที่ใช ถาใชหนวยอะไรก็ควรใชหนวยในระบบน้ัน 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.) เซนติลติร (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. อยางใดอยางหน่ึง โดยใหใชเหมือนกันทั้งเลม 
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8. คำทบัศพัท 

หลักเกณฑการทับศัพท 

8.1  การทับศัพทใหถอดอักษรในภาษาเดิมพอควรแกการแสดงที่มาของรูปศัพท และใหเขียนในรูปที่

อานไดสะดวกในภาษาไทย 

8.2  การวางหลักเกณฑไดแยกกำหนดหลักเกณฑการทับศัพทภาษาตาง ๆ แตละภาษาไป 

8.3  คำทับศัพทที่ใชกันมานานจนถือเปนภาษาไทย และปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานแลว 

ใหใชตอไปตามเดิม เชน ช็อกโกเลต, ช็อกโกแลต, เช้ิต, กาซ, แกส 

8.4  คำวิสามานยนามที่ใชกันมานานแลว อาจใชตอไปตามเดิม เชน Victoria = วิกตอเรีย Louis = หลุยส 

Cologne = โคโลญ 

8.5  ศัพทวิชาการซึ่งใชเฉพาะกลุม ไมใชศัพททั่วไป อาจเพ่ิมเติมหลักเกณฑขึ้นตามความจำเปน 

 

ที่มา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เว็บไซต http://www.royin.go.th/?page_id=617 

 

ตารางแสดงตัวอยางคำทับศัพทภาษาตางประเทศ 

คำภาษาอังกฤษ  คำทับศัพท  คำภาษาอังกฤษ  คำทับศัพท 

Address 

Air 

Alcohol 

Alkaline 

Alpha 

Ameba 

Beta 

Buffer 

Bacteria 

Band 

Bank 

Battery 

Caffeine 

 แอดเดรส 

แอร 

แอลกอฮอล 

แอลคาไลน 

แอลฟา 

อะมีบา 

เบตา 

บัฟเฟอร 

แบคทเีรีย 

แบนด 

แบงก 

แบตเตอรี ่

คาเฟอีน 

 Calcium 

Capsule 

Carbon dioxide 

Celsius 

Chloroform 

Chlorophyll 

Chromosome 

Degree 

Delta 

Download 

Electronics 

Email 

Enzyme 

 แคลเซียม 

แคปซลู 

คารบอนไดออกไซด 

เซลเซียส 

คลอโรฟอรม 

คลอโรฟลล 

โครโมโซม 

ดีกรี 

เดลตา 

ดาวนโหลด 

อิเล็กทรอนิกส 

อีเมล 

เอนไซม 
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คำภาษาอังกฤษ  คำทับศัพท  คำภาษาอังกฤษ  คำทับศัพท 

Factor 

Folder 

Gas 

Glucose 

Haemoglobin 

Histogram 

Hormone 

Infrared 

Lens 

Micro 

Macro 

Nucleus 

Output 

Oxidation 

Oxygen 

Parameter 

Plasma 

แฟกเตอร 

โฟลเดอร 

แกส 

กลูโคส 

เฮโมโกลบิน 

ฮิสโทแกรม 

ฮอรโมน 

อินฟราเรด 

เลนส 

ไมโคร 

แมโคร 

นิวเคลียส 

เอาตพุต 

ออกซิเดชัน 

ออกซิเจน 

พารามิเตอร 

พลาสมา 

Plastic 

Polymer 

Quota 

Radar 

Serum 

Scale 

Technique 

Technology 

Thermometer 

Unit 

Vaccine 

Virus 

Vitamin 

Website 

X-ray 

Yeast 

Zone 

พลาสติก 

พอลิเมอร 

โควตา 

เรดาร 

เซรุม 

สเกล 

เทคนิค 

เทคโนโลยี 

เทอรโมมเิตอร 

ยูนิต 

วัคซีน 

ไวรัส 

วิตามิน 

เว็บไซต 

เอกซเรย 

ยีสต 

โซน 
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ตัวอยางสารบญัตาราง 

ตารางที่ หนา 

1 จำนวนเรือตัวอยาง จำนวนวันทำการประมง จำนวนครั้งที่วางอวน และปริมาณการจับสัตวน้ำ

ของเรือประมงอวนดำ ในชวงการประเมินผลมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ บริเวณอาวไทย

ตอนใน ป 2557-2559 

16 

2 การเปรียบเทียบอัตราการจับสัตวน้ำ (กิโลกรัม/วัน) ของเรือประมงอวนดำในชวงการ

ประเมินผลมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำบริเวณอาวไทยตอนใน ป 2557-2559 

18 

3 ความยาวของปลาทู (เซนติเมตร) จากการทำประมงอวนดำในชวงการประเมินผลมาตรการ

อนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ บริเวณอาวไทยตอนใน ป 2557-2559 เปรียบเทียบกับขนาดเล็กสุด

ที่สืบพันธุไดของเพศเมีย 

26 

  

ตารางผนวกที่ (ถามี) 

1 ............................................................................... 53 

2 ............................................................................... 54 
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คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ 

ตัวอยางสารบญัภาพ 

ภาพที ่ หนา 

1 ขอบเขตของพ้ืนทีอ่าวไทยตอนในตามการแบงเขตแหลงทำประมงไทยและพ้ืนที่ปดอาวไทยตอนใน 6 

2 แหลงทำการประมงอวนดำในชวงการประเมินผลมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ  

บรเิวณอาวไทยตอนใน ป 2557 

14 

3 ...................................................................................................  16 

 

ภาพผนวกที่ (ถามี) 

1 ……………………………………………. 90 

2 ……………………………………………. 92 
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คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ 

การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบไนโตรเจนและประสิทธิภาพการบำบัด 

สารประกอบไนโตรเจนของระบบน้ำหมุนเวียนในการเลี้ยงปลากะพงขาว  

(Lates calcarifer Bloch, 1790) 

} เวน 1 บรรทดั 
เพ็ญศรี เมืองเยาว 1*, ไวทัศน หนูกลำ่ 1, กมลศิร ิรักกมล 1, นิคม ละอองศิริวงศ 2 และ 

ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร 1 
1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง เขต 6 (สงขลา), 

2ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงนราธิวาส 

} เวน 1 บรรทดั 

บทคัดยอ 

} เวน 1 บรรทดั 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

} เวน 1 บรรทดั 

คำสำคัญ: สารประกอบไนโตรเจน, ระบบน้ำหมุนเวียน, ไนตริฟเคช่ัน, ดีไนตริฟเคช่ัน, ปลากะพงขาว 

*ผูรับผิดชอบ:  1/19 หมู 3 ต. เขารูปชาง อ. เมือง จ. สงขลา 90000 โทร 0 7431 1895 

 E-mail: muangyaopensri@gmail.com 

2.5 ซม. 
TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New 

ขนาด 20 ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK หรือ 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
 

2.0 ซม. 

TH SarabunPSK 

หรือ TH Sarabun 

New ขนาด 16  
 

TH SarabunPSK 

หรือ TH Sarabun 

New ขนาด 16  
 

TH SarabunPSK หรือ TH 

Sarabun New ขนาด 16 ตัวหนา 
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Transformation of Nitrogen Compounds and Nitrogen Removal 

Efficiency in Recirvulating Aquaculture System (RAS) for Seabass 

(Lates calcarifer Bloch, 1790) Culture 

} เวน 1 บรรทดั 

Pensri Muangyao 1*, Waitat Nooklum 1, Kamolsiri Rakkamol 1,  

Nikhom La-ongsiriwong 2 and Youngyut Predalumpaburt 1 

1Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 6 (Songkhla) 

2Narathiwat Coastal Aquaculture Research and Development Center 

} เวน 1 บรรทดั 

Abstract 

} เวน 1 บรรทดั 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

} เวน 1 บรรทดั 

Keywords: nitrogen compound, recirculating aquaculture system (RAS), nitrification, 

denitrification, seabass, Lates calcarifer 

*Corresponding author: 1/19 Moo 3, Kaorubchang, Muang District, Songkhla Province 90000 

Tel. 0 7431 1895 E-mail: muangyaopensri@gmail.com 

3.0 

ซม. 

2.5 ซม. 

2.0 ซม. 

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New 

ขนาด 20 ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK 

หรือ TH Sarabun 

New ขนาด 16 

ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK 

หรือ TH Sarabun 

New ขนาด 16  
 2.0 ซม. 

TH SarabunPSK 

หรือ TH Sarabun 

New ขนาด 16  
 

TH SarabunPSK หรือ 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
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คำนำ 

} เวน 1 บรรทดั 

           

  ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16   

            

      

} เวน 1 บรรทดั 

วัตถุประสงค 

} เวน 1 บรรทดั 

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

2.    

3.    

} เวน 1 บรรทดั 

วิธีดำเนนิการ 

} เวน 1 บรรทดั 

1. การวางแผนการศึกษา 

} เวน 1 บรรทดั 

ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16  

  

  

} เวน 1 บรรทดั 

2. วิธีดำเนนิการ 

} ระยะหาง 6 ตัวอักษร (6 pt) 

2.1  ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16  

2.2    

2.3    

} เวน 1 บรรทดั 

TH SarabunPSK หรือ 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK หรือ 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK หรือ 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK หรือ 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
 

ตัวอยางการเขียนเอกสารวิชาการ

ดานวิทยาศาสตร หนา 38 - 41 
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คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ 

3. การวิเคราะหขอมูล 

} ระยะหาง 6 ตัวอักษร (6 pt) 

3.1  ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16  

3.2    

3.3    

} เวน 1 บรรทดั 

ผลการศึกษา 

} เวน 1 บรรทดั 

 ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16  

   

   

 

 

ภาพ 

 

 

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

(ที่มา ) 

ภาพ 

TH SarabunPSK หรือ 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK หรือ 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK หรือ 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
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คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ 

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 บรรทดั 

วิจารณผลการศึกษา 

} เวน 1 บรรทดั 

 ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16  

   

   

   

   

   

} เวน 1 บรรทดั 

สรุปผลการศึกษา 

} เวน 1 บรรทดั 

 ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16  

   

   

   

} เวน 1 บรรทดั 

TH SarabunPSK หรอื TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 

TH SarabunPSK หรือ 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK หรือ 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
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คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ 

ขอเสนอแนะ (ถามี) 

} เวน 1 บรรทดั 

 ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16  

   

   

   

} เวน 1 บรรทดั 

คำขอบคณุ 

} เวน 1 บรรทดั 

 ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16  

   

   

   

} เวน 1 บรรทดั 

เอกสารอางอิง 

} เวน 1 บรรทดั 

 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  

   

   

TH SarabunPSK หรือ 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK หรือ 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK หรอื 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
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คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ 

บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ความสำคญัของปญหา 

 ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16  

   

   

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16  

1.2.2    

1.2.3    

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1  ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16  

1.3.2    

1.3.3    

 

1.4 วิธีการศึกษา 

1.4.1 ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา 

1.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.4.3 การวิเคราะหขอมูล 

 

1.5 นิยามศพัท (ถามี) 

 

TH SarabunPSK หรือ 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
 2 ซม. 

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New 

ขนาด 16  
 

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
 

ตัวอยางการเขียนเอกสารวิชาการ

ดานสังคมศาสตร หนา 42 - 46 
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คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ ขอกฎหมาย และ/หรือผลการศึกษาวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 

 ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

(สวนน้ีเปนการตรวจเอกสารโดยบรรยายขอมูลความรูเดิม ผลการวิจัย ตลอดจนแนวความคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทำวิจัย ซึ่งไดจากการตรวจสอบจากหนังสือ ตำรา เอกสาร และแหลงขอมูลอ่ืน ๆ 

ตลอดจนสมมติฐาน และกรอบแนวคิดในการวิจัย ที่แสดงขั้นตอน หรือความสัมพันธของตัวแปรที่ใช) 

TH SarabunPSK หรือ 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
 



44 

คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ 

บทที่ 3 

ผลการศกึษา 

 

3.1   

3.1.1  ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16  

   

   

3.1.2  ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16  

   

   

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    

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 จะเปนการแสดงรายละเอียดการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ต้ังไว 

การนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเขียนตามลำดับวัตถุประสงคในการวิจัย อาจนำเสนอในรูปแบบขอความ 

ขอความกึ่งตาราง หรือตาราง หรือภาพก็ไดตามความเหมาะสม) 

TH SarabunPSK หรือ 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
 

2 ซม. 

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวหนา 
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คูมือการจัดทำเอกสารวิชาการ 

บทที่ 4 

วิจารณผลการศึกษา 

 

4.1   

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   

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   

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  

   

   

TH SarabunPSK หรือ 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวหนา 
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 

 ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16  

   

   

5.2 ขอเสนอแนะ 

 ใช ฟอนต TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16  

   

  . 

 

เอกสารอางอิง 

    

   

    

   

    

   

    

   

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวหนา 
 

TH SarabunPSK หรือ 

TH Sarabun New 

ขนาด 16 ตัวหนา 
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ตัวอยางเอกสารอางอิง 
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