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ส่วนประกอบของโครงงาน (Senior Project)

มีส่วนประกอบทีส่ าคญั 3 ส่วน ดังน้ี 
1. ส่วนน า
2. ส่วนเนื้อหา
3. ส่วนประกอบท้ายเรื่อง



ส่วนน า

        เป็นส่วนที่ครอบคลุมตั้งแต่ปกไปจนถึงส่วนเนื้อหาของโครงงาน มีส่วนประกอบ
และรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1  ปกนอก (Front Cover) 
1.2  ใบรองปก (Blank Page)  
1.3  ปกใน (Title  Page)
1.4  หน้าอนุมัติ  (Approval  Page)

   1.5  บทคัดย่อ (Abstract)
1.6  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
1.7  สารบัญ
1.8  สารบัญตาราง (List of Tables) (ถ้ามี)  
1.9  สารบัญภาพ (List of Figures) (ถ้ามี)  



ตัวอย่างปกนอก

ปกนอกเป็นปกส าเร็จรูป ขนาด A4 
สีส้ม ที่มีสัญลักษณ์และข้อความ ดังนี้

  ก)  ตรามหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์
  ข)  ชื่อมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์
  ค)  มีช่องส าหรับพิมพ์อักษร 

ขนาดกว้าง 13.5 เซนติเมตร สงู 6 
เซนติเมตร)  

  ง)  สันปกใช้ผ้าแร็กซีน สีส้ม 
  จ)  การเข้าเลม่ ให้เป็นการเขา้

เล่มแบบไสกาว ติดสันด้วยสีส้ม



ตัวอย่างใบรองปก

ให้ใสใบรองปกก่อนหน้าปกใน 
พิมพ์ชื่อเรื่องโครงงานทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษลงในช่องของปก
นอก  โดยเว้นระยะจากขอบบน 10 
ซม. จากขอบซ้ายและขวา 4 ซม. และ
ขอบล่าง 15 ซม. 

ชื่อเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษ ให้
ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในอักษรตัวแรก
ของค าแรกและของทุก ๆ ค าเสมอ 
ยกเว้นบุพบท และสัณธาน เว้นแต่บุพ
บท สัณธานดังกล่าวจะเปน็ค าแรกของ
ชื่อ 



ตัวอย่างปกใน

    ก) ตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ข) ชื่อเรื่องโครงงาน
    ค) ชื่อผู้เขียนโครงงาน ให้ระบุชื่อ
และชื่อสกุลทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไม่ต้องระบุค าน าหน้านาม
    ง)  ชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา ให้
ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    จ) ชื่อมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์  ให้
ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    ฉ) ปีการศึกษาทีจ่ัดท าโครงงาน



ตัวอย่างหน้าอนุมัติ

ประกอบด้วย
ก) ชื่อโครงงาน  
ข) ชื่อและชื่อสกุลผู้เขียน  และให้ 
ระบุค าน าหน้านาม  สาขาวิชา 
คณะกรรมการที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการสอบ อาจจะมีระบุ
รายชื่อผูร้ับผิดชอบหลักสูตรก็ได้



ตัวอย่างหน้าบทคัดย่อ

เป็นการสรุปเนือ้ความของโครงงาน
ที่กระชับ ชัดเจน ท าให้ผู้อ่านทราบ
ถึงเนื้อหาของโครงงานอย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง การเขียนต้องเขียนให้
สั้นที่สุด ไม่ควรเกินสองหน้า 
กระดาษ A4 และต้องจัดพิมพ์ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เรยีง 
ล าดับบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นกอ่น





ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ

    เป็นข้อความแสดงความขอบคุณ
ผู้ช่วยเหลือ สนบัสนุนและให้ความ
ร่วมมอืในการคน้คว้าเพื่อท า
โครงงาน แสดงถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาการที่ควรถอืปฏิบัติ โดยพิมพ์ค า
ว่า มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า ทา้ย
กิตติกรรมประกาศให้พิมพช์ื่อและ
ชื่อสกุลของผู้เขียน โดยพิมพ์เยือ้งไป
ทางด้านขวามือของข้อความ



ตัวอย่างสารบัญ

   เป็นส่วนที่แสดงล าดับหน้าของ
หัวข้อเรื่องทั้งหมดที่มีอยูใ่นโครงงาน 
การพิมพ์แบ่งออกเป็นบท  
    โดยระบุเลขที่บทและชื่อบท
พร้อมหมายเลขหน้าตามที่ปรากฏใน
โครงงาน เส้นประหลังขอ้ความให้อยู่
ห่างจากเลขก ากับหน้า 3 ตัวอักษร 
เลขก ากับหน้าพิมพ์ชิดขอบขวาของ
กระดาษ และก าหนดให้พิมพห์ัวข้อ
เพียง 2 ระดับ



   เป็นส่วนที่แสดงล าดับหน้าของ
ตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในโครงงาน  
โดยพิมพ์ค าว่า “สารบัญตาราง”
“สารบัญภาพ” กรณีทีม่ีตาราง/
ภาพ ในภาคผนวกให้พิมพร์ายการ
ตาราง ผนวกต่อในสารบัญตาราง /
สารบัญภาพ

ตัวอย่างสารบญัตาราง/สารบัญภาพ



ส่วนเนื้อหา

  โดยทั่วไปส่วนเนื้อหาโครงงาน ประกอบด้วยบทต่าง ๆ  5 บท แต่ในบางสาขาวิชา
อาจก าหนดจ านวนบทและหัวข้อต่างจากนี้ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร
หรือสาขาวิชาและเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ดังรายละเอียด

บทที่ 1 บทน า (Introduction)

บทที่  2  การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

บทที่ 3 วิธีการวิจัย (Materials and Methods)

บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปราย (Results and Discussion)

บทที่  5 สรุป (Conclusions)



ส่วนประกอบท้ายเรือ่ง

 ส่วนประกอบท้ายเรื่อง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

3.1 รายการอ้างอิง (References) หรือ บรรณานุกรม (Bibliography)
       คือ รายการทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนวิธีการที่ได้ข้อมูลมาเพื่อ
ประกอบการเขียนโครงงาน 
3.2 ภาคผนวก (Appendix หรือ Appendixes)
3.3 ประวัติผู้เขียน (Curriculum Vitae)
      การเขียนประวัติให้เขียนประวัติการศึกษาและการท างาน มีความยาวไม่เกิน 
1 หน้า



ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รูปแบบ

ชื่อโครงงาน (ปกนอกและปกใน) 20  จุด 14  จุด (ตัวหนา)

ชื่อผู้เขียนโครงงาน 18 จุด 14 จุด (ตัวหนา)

หัวข้อใหญ่/บทที่ 20  จุด 14  จุด (ตัวหนา)

หัวข้อรอง/ชื่อบท 20  จุด 14  จุด (ตัวหนา)

หัวข้อข้าง  16  จุด 12  จุด (ตัวหนา)

หัวข้อย่อย/เนื้อหา 16  จุด 12  จุด (ตัวธรรมดา)

ตัวอักษร

ก าหนดให้ใช้ตัวอักษร THSarabunPSK ตามขนาดที่ก าหนดดังนี้



การเว้นที่ว่างขอบกระดาษ

ขอบบน 1.5  นิ้ว  
ส าหรับหน้าทั่วไป และเวน้ 2 นิว้ ส าหรับบทใหม่ 
ขอบล่าง 1    นิ้ว
ขอบซ้าย  1.5   นิ้ว
ขอบขวา 1    นิ้ว



การล าดับและการพิมพ์เลขหน้า

      การล าดับเลขหน้าที่เป็น ส่วนน า  โครงงานที่เป็นภาษาไทย ใหใ้ช้ตวัเลขและมี
วงเล็บก ากับ เช่น (1) (2) … ส าหรับโครงงานที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
ให้ใช้เลขโรมันตัวเล็ก เช่น  i ii  iii  … โดยเริ่มนับตั้งแต่บทคัดย่อเป็นหน้าแรก  และนับ
ทุก ๆ หน้าต่อไปจนถึงหน้าสุดท้ายของสว่นน า  โดยหน้าแรกไม่ระบุเลขหน้า
      การพิมพ์เลขหน้าใหพ้ิมพ์ไว้ที่มุมขวามือของกระดาษ โดยห่างจากริมกระดาษ
ส่วนบนและขอบขวามือด้านละ 1 นิ้ว  
       หน้าที่เป็น ส่วนเนื้อหา ใหล้ าดับหน้าเริม่โดยใช้เลขอารบิกตามล าดับตั้งแต่หน้า
แรกจนจบหน้าสุดท้าย  ยกเว้น หน้าที่มีชื่อบท ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่ให้นับรวม
จ านวนหน้าไปด้วย 
       หน้าที่เป็น ส่วนประกอบท้ายเรื่อง หนา้แรกของบรรณานุกรม หน้าแรกของ
ภาคผนวก ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่ให้นับรวมจ านวนหน้าไปด้วย



การเว้นระยะระหว่างบรรทัด
       การเว้นระยะระหว่างบรรทัดในการพมิพ์ภาษาไทยให้ใช้ระยะ 1 บรรทัด 
ส าหรับโครงงานภาษาอังกฤษ  ใหใ้ช้ระยะบรรทัดเป็น 1.5 บรรทัด 

การย่อหน้า
การย่อหน้าให้เว้นระยะ 5 ถึง 7 ตัวอักษร หรือ 1 tab key จากขอบที่เว้นไว้

แล้ว  ทั้งนี้การย่อหน้าจะต้องใช้ให้เหมือนกนัตลอดทั้งเล่ม  

การแบ่งบท หัวข้อและการเรียงล าดับ
     การแบ่งบทและหัวข้อในบท เมื่อเริม่บทใหม่จะต้องขึน้หน้าใหม่เสมอ  และมี
เลขประจ าบท ให้พมิพ์ค าว่า “บทที่ ” ไว้กึ่งกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ 

การเว้นระยะระหว่างบรรทัด การย่อหน้า และการแบ่งบท



การอ้างอิง
และ

การเขียนบรรณานุกรม



การอ้างอิงและบรรณานุกรม
ลักษณะการอ้างอิง
-  ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ APA (American Psychological 

Association) (APA) Edition 6
- ใช้ลักษณะการเขียนแบบระบบนาม-ปี (Author-Date) การอ้างอิงที่

เขียนแทรกในเนื้อเรื่องของรายงานหรือเนื้อหาที่มกีารกล่าวอ้างถึง  
โดยมีหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรม ประกอบด้วย

- ชื่อผู้แต่ง

- ปีที่พิมพ์ 

- เลขหน้า



ส่วนประกอบของระบบนามปี

- อ้างอิงแทรกปนไปกับเนื้อหาของเอกสารไว้ในเนื้อหาของงานวิจัย

- ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เลขหน้า ที่อ้างในเอกสารนั้น

- น าไปท ารายการบรรณานุกรมที่ใช้อ้างอิงในเอกสารตอนท้าย เรียกว่า

  บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง ดังนี้ 

อ้างอิงแนวคิด/เนื้อหา โดยภาพรวม (ไม่ต้องใส่เลขหน้า)

ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ ์ เช่น ลานนา  ดวงสิงห์ (2548)
   อ้างอิงเฉพาะหน้า บท ตอน (ต้องใส่เลขหน้า)

ชื่อผู้แต่ง  ปีทีพ่ิมพ,์ ระบุเลขหน้า บท ตอน 

      เช่น ลานนา  ดวงสิงห์ (2548, น. 16)



ต าแหน่งของการอา้งอิงในเนื้อหา

- ระบุข้อความเน้นผู้แต่ง

     รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ,์ เลขหน้า)......(ข้อความ).........

เช่น 

. . . เรืองอุไร  ศรีนิลทา (2535, น. 70)  ไดก้ล่าวถึงจรรยาบรรณในการวิจัย
ของนักวิจัยไว้ดังนี้ ............



-

ระบุตอนท้ายข้อความ เป็นการเนน้เนื้อหามากกว่าผู้แต่ง

รูปแบบ 

     ........(ข้อความ).......(ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ,์ เลขหน้า)

กล่าวได้ว่า  จนีเป็นชาติชั้นน าชาติหน่ึงในเรื่องของอาหาร ด้วยเหตุที่มีพื้นที่
กว้างใหญ่ไพศาล มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงกับภูมิปัญญาจากผู้คนหลาย
หลายเผ่าพันธุ์ ท าให้จีนได้ช่ือว่ามีวัฒนธรรมด้านอาหารยิ่งใหญ่เป็นที่ยอมรับทั่ว
โลก กล่าวกันว่า “อาหารจีนทางภาคใต้ โดยเฉพาะในแถบมณฑลกวางตุ้งเป็น
อาหารที่ดีที่สุดในโลก อาหารของผู้คนแถบที่กล่าวถึงนี้มีความหลากหลายในด้าน
คุณภาพและคุณสมบัติทางด้านโภชนาการโดยก าเนิด ตามธรรมชาติทีม่ิได้ใช้
กลไกทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเข้าช่วยในการผลิต” (พิชัย วาสนาส่ง, 2544, 
น. 90)  ..................



ตัวอย่าง

ลานนา  ดวงสิงห์  (2548, น. 12) กล่าวว่าสังคมสารสนเทศหรือสังคมแหง่
ข่าวสารเป็นสังคมที่มีการใช้สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
...

ตัวอย่างรายการอ้างอิง หรือ บรรณานุกรม ส่วนประกอบท้ายเรื่อง
ลานนา  ดวงสิงห,์ ผู้แปล. (2548). Computer: เทคโนโลยีสารสนเทศ
          ในสังคมแห่งภูมิปัญญา. กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดูเคชั่น อินโดไชน่า.

ทั้งนี้ รายการทีร่ะบุควรเป็นรายการเดียวกับที่ปรากฏในบรรณานุกรม
ส่วนประกอบท้ายเรื่อง เช่น



การลงรายการเอกสารที่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

กรณีผู้แต่งชาวไทย ใหใ้ส่เรียงล าดับตามช่ือ–ชื่อสกุลที่ปรากฏ โดยไม่ต้องมี

เครื่องหมายใด ๆ ทั้งสิ้น  

(นคร เสนาณรงค์, 2511, น. 160)

(จรัส เดชกุญชร, 2522, น. 82-83)

 (วิภา เสนานาญ กงกะนันท,์ 2540, น. 19)

ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ,์ เลขหน้า

  เมธี  ฉัตรทอง (2551, น. 13)

ชื่อผู้แต่ง, ไม่ปรากฏปีพิมพ์

(กิตติศักดิ์ ศรีศักดิ์อ าไพ, ม.ป.ป.)
(Reed, n.d.)



(จรรจา สุวรรณทัต, สาคร สามารถ และ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, 2533)

เอกสารที่มีผู้แต่ง 3-5 คน  
 ในการอ้างครั้งแรก ใหร้ะบุช่ือทุกคน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)  

ยกเว้นผู้แต่งคนสุดท้าย ใช้ค าว่า “และ” หรือเครื่องหมาย “, &“ เช่น

         ในการอ้างครั้งถัดไป  ให้ระบุเฉพาะผู้แต่งคนแรก   และตามด้วยค าว่า 
“และคณะ” และค าว่า et al.  หรือค าว่า  and others    เช่น        
                 (จรรจา  สุวรรณทัต และคณะ, 2533, น. 13) 

การเขียนบรรณานุกรม
จรรจา สุวรรณทัต, สาคร สามารถ และ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร. (2533). ประมวล

    สังเคราะหผ์ลการวิจัยในประเทศไทยเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทย. 
    กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    ประสานมิตร. 



เอกสารที่มีผู้แต่ง 6-7 คน  

                          ในการอ้างทุกครั้งให้ระบุเฉพาะผู้แต่งคนแรก   และตามด้วยค าว่า “และ
คณะ” และค าว่า et al.  หรอืค าว่า  and others    เช่น   
         (ฉัตรทิพย์  นาถสุภา และคณะ, 2541, น. 13) 
     

การเขียนบรรณานุกรม
ฉัตรทิพย ์ นาถสุภา, ชินสัคค  สุวรรรณอัจฉริย, อภิชาต  ทองอยู,่ วรวิทย์  เจริญเลิศ, 

   มณมีัย ทองอยู่ และ พรพิไล เลิศวิชา. (2541). ทฤษฎีและแนวคิด  
              เศรษฐกิจชมุชนชาวเขา. กรุงเทพฯ: โครงการวิถีทรรศน์.



กรณีผู้แต่งมี 8 คนขึ้นไป 
     ในการอ้างทุกครั้งใส่ชื่อและนามสกุลของผู้แต่งทุกคน ค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) 
ระหว่างผู้แต่งแต่ละคน และใช้เครื่องหมาย “...” (จุด 3 จุด) คั่นระหว่างผู้แต่งคนที่ 6 และผู้
แต่งคนสุดท้าย เช่น
            การจัดท าระบบสารสนเทศของลุ่มน้ าปากพนังนั้น มีประโยชน์ต่อการจัดการ
พื้นที่ป่าต้นน้ าในลุ่มน้ าปากพนังเป็นอย่างมาก (นพรัตน์  เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห,์ 
พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ,์ ชยุตม์ สุขทิพย,์ ปรีชา วิทยพันธ์ุ, จีรศักดิ์  แสงศิร,ิ … ดาริน 
รุ่งกลิ่น (2552).
บรรณานุกรม
 นพรัตน์  เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห,์ พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ,์ ชยุตม์ สุขทิพย,์ ปรีชา 
           วิทยพนัธุ์, จีรศักดิ์  แสงศิร,ิ … ดาริน รุ่งกลิ่น. (2552). ระบบสารสนเทศ
               ทั้งภูมิศาสตร์ลุ่มน้า้ปากพน ัง: การจัดการพื้นที่ป่าต้นน้้าในลุ่มน้้าปากพนัง

    เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลยั 
               วลัยลักษณ์.



การอ้างถึงเอกสารกรณีที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง 
       หากมีบรรณาธิการ หรอืผู้รวบรวม ใหร้ะบุแทนชื่อผู้แต่ง โดยระบุไว้ใน
เครื่องหมายวงเล็บ (......) เสมอ  เช่น

(ชุติมา  สัจจานันท์ (บรรณาธิการ), 2536, น. 10-12)
(Almend & Goleman (Eds.), 1960, p. 17)

บรรณานุกรม
 ชุติมา สัจจานันท์. (บรรณาธิการ). (2552). การวิจัยส้าหรับบรรณารักษ์
           ห้องสมุดประชาชน. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.



การอ้างถึงเอกสารกรณีที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง 
       

         หากไม่มีทั้งบรรณาธิการหรือผูร้วบรวม  ให้ใส่ชื่อเรือ่งแทน  โดยใส่ไว้
ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“…….”) ส าหรับชื่อเรื่องของบทความ แต่หาก
เป็นช่ือเรื่องของหนังสือหรือเอกสารใด ๆ ให้พิมพ์เป็น ตัวเอน เสมอ เช่น

(ลิลิตพระลอ, 2500, น. 15-19)
(Marriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 1993)
on free care (“Study Finds”, 1982)

บรรณานุกรม
Merriam-Webster's collegiate dictionary. (1993). Springfield, 

Mass.: Merriam-Webster Random House Webster.



เอกสารอ้างอิงออนไลน์ 

เป็นเอกสารประเภทสารานุกรม พจนานุกรม หนังสือคู่มือ วิกิ เป็นต้น 

ให้ลงรายละเอียดเช่นเดียวกับการลงรายการบทความในหนังสือและตามด้วยที่มา
ของเอกสารนั้น ๆ โดยใช้ค าว่า สืบคน้จาก ส าหรับเอกสารภาษาไทย 
และค าว่า Retrieved from ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ   เช่น

    โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ า. (2550). สารานุกรมไทย ฉบับเฉลิม
       พระเกียรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี. สืบค้นจาก 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/
book.php?book=24&chap=8&page=chap8.htm



การอ้างถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 
    เป็นสารสนเทศประเภทสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ ได้แก่ สารสนเทศบนเว็บไซต์

ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) รายงานประจ าปี (Annual Report) 
เอกสารประเภทไฟล ์ PowerPoint (PowerPoint Slides) การแสดงความคิดเห็น
บนบล็อก (Blog post) วิดีโอออนไลน์ (Online Video) หรือรูปแบบการบันทึก
โปรแกรมรายการวิทยุหรือใกล้เคียงกันในรูปแบบดิจิทัล (Audio Podcast) วิกิ 
(Wiki) การแสดงความคิดเห็นบน facebook (facebook post) การแสดงความ
คิดเห็นบน Twitter (Twitter post) เป็นต้น 
มีรูปแบบการอ้างถึงเหมือนกับรูปแบบเอกสารแต่ไม่ต้องระบุเลขหน้า เช่น

President Obama announced the launch of the American Graduation 
Initiative (Barack Obama, 2009a). 

(Wadard, 2009)



บรรณานุกรม

ชาญณรงค์ ราชบัวน้อย. ศัพท์บัญญัติการศึกษา. (เว็บบล็อก). สืบค้นจาก
http://www.sornor.org/

Whitney, C. LinkedIn for iPhone 3.5: communication made easier. 
[web blog post]. Retrieved from http://blog.linkedin.com/

Nonja. (2010). In Facebook [Fan page]. Retrieved March 17, 2010, 
Retroeved from http://www.facebook.com/pages/Nonja/ 
190010092116



ข้อควรจ า :  ผู้แต่ง 

1.ผู้แต่งกรณีผู้แต่งชาวไทย ให้ใส่เรียงล าดับตามชื่อ–ชื่อสกุลที่ปรากฏ โดยไม่ต้องมี
เครื่องหมายใด ๆ ทั้งสิ้น เฉพาะงานเขียนที่เป็นภาษาไทย
2. กรณีผู้แต่งชาวต่างประเทศ ใส่เฉพาะชื่อสกุลเท่านั้น

(Anderson, 1992, p. 19)
(เวนเกอร์ และ เอเตียน, 2547, น. 6)

3. การอ้างถึงเอกสารที่มีผู้แตง่เป็นสถาบัน ต้องระบุชื่อของสถาบันที่ปรากฏ
      (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ 2539)

(University of Pittsburgh, 1993)
หากเป็นหน่วยงานของรัฐ ใหเ้ริ่มต้นจากหน่วยงานใหญ่ไปหน่วยงานย่อย  โดยเริม่
จากระดับกรมก่อนเสมอ ยกเว้นหน่วยงานที่มีผลงานเป็นที่รู้จักอาจลงจาก
หน่วยงานย่อยได้เลย   
            (กรมการฝึกหัดคร ูกองการเจ้าหน้าที,่ 2540, น. 189)
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