รูปแบบการพิมพ์หนังสือ
ส่วนประกอบของหนังสือ เรียงลาดับ ดังนี้
- หน้าปกหนังสือ
- ปกในหนังสือ
- คานา
- สารบัญ
- สารบัญตาราง
- สารบัญ (แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ ภาพประกอบ ถ้ามี)
- เนื้อหา (บทที่ 1 – บทที่ ....)
- เอกสารอ้างอิง หรือ บรรณานุกรม (ดูการเขียนท้ายบท)
- ภาคผนวก (หากมี)
การจัดหน้ากระดาษ
- ปก ขนาดอักษรและแบบอักษรใช้ขนาดและแบบตามความเหมาะสม
- ตัวอักษรสีดาพิมพ์แบบเดียวกันทั้งเล่ม และพิมพ์ด้วย Microsoft Word
- พิมพ์ลงในกระดาษ A4 แบบอักษร Cordia New (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- เนื้อหาภายในเล่ม หัวข้อใหญ่ ตัวเข้ม ขนาดอักษร 18 point
- รายละเอียด หัวข้อย่อย ตัวหน้า ขนาดอักษร 16 point (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)
- ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยการเว้นที่ว่างของกระดาษ ให้เว้นที่ว่างขอบกระดาษไว้ทั้งสี่ด้าน ดังนี้
- ขอบด้านบน เว้นไว้ 3.75 เซนติเมตร หรือ 1.5 นิ้ว
- ขอบด้านซ้าย เว้นไว้ 3.75 เซนติเมตร หรือ 1.5 นิ้ว
- ขอบด้านขวาเว้นไว้
2.5 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว
- ขอบด้านล่างเว้นไว้
2.5 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว
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รูปแบบและวิธีการเขียนเอกสารอ้างอิง
- การเขียนการอ้างอิง ในเนื้อหาใช้ ระบบนาม-ปี (Author-Year Format) โดยระบุชื่อผู้แต่ง
เครื่องหมายจุลภาค (comma ,) ตามด้วย ปีที่พิมพ์ เครื่องหมายมหัพภาคคู่ ( colons) และหมายเลขหน้า
ไว้ในวงเล็บ ท้ายข้อความที่อ้างอิงโดยแทรกปนไปในเนื้อหาของบทความ/เอกสาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง (ผู้แต่ง 1 คน)
ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ (2553
: 56-62)
(ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์, 2553
: 56-62)
Malcolm S. Knowles (2009 : 36-45)
(Malcolm S. Knowles, 2009 : 36-45)
ตัวอย่าง (ผู้แต่ง 2 คน)
Joseph Murphy and Lynn L. Beck (2010 : 88-115)
(Joseph Murphy and Lynn L. Beck, 2010 : 88-115)
ตัวอย่าง (หากมีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนแรกแล้วตามด้วยคาว่า และคนอื่น ๆ หรือ และ
คณะ (and others หรือ et. al.)
Malcolm S. Knowles et. al. (2009 : 36-45)
(Malcolm S. Knowles et. al., 2009 : 36-45)
หรือการสรุปเนื้อหามาทั้งหมดเล่ม
หมายเลขหน้า ดังนี้

ไม่ใช่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่ง ก็ไม่ต้องระบุ

ตัวอย่าง
(สัญญา สัญญาวิวัฒน์ , 2551)
กรณีการอ้างอิงผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้ระบุแต่นามสกุล ไม่ต้องใส่ชื่อแรก
ตัวอย่าง
(Chomskey, 2001 : 16 – 31)
กรณีที่ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ ให้คงไว้เหมือนบรรดาศักดิ์ /สมณศักดิ์ เดิม ดังนี้
ตัวอย่าง
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, 2540 : 14)
2

หรือกรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ตารวจ ตาแหน่งทางวิชาการ คาเรียกทางวิชาชีพ ไม่ต้องใส่ไว้ เช่น
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี
ตัวอย่าง
(ประเวศ วะสี , 2538 : 40)
การเขียนเชิงอรรถ (Footnote)
เป็นการเขียนข้อความที่บอกแหล่งที่มาของอัญประภาษ หรืออัญพจน์ อาจเป็นรายละเอียด
เพิ่มเติมข้อความบางแห่งในรายงาน ตาแหน่งของเชิงอรรถ ให้เขียนไว้ท้ายหน้ากระดาษแต่ละหน้าโดย
เว้นห่างจากข้อความในส่วนเนื้อเรื่องพอสมควร และมีเส้นขีดคั่นเพื่อมิให้ปะปนกับเนื้อเรื่อง
เชิงอรรถโยง (Gross - Reference)
มีลักษณะการเขียนดังนี้
……ในการปฎิบัติหน้าที่ และการทางานในหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ผลงานที่ดีแล้ว จะต้องมีการบริหารองค์กรที่ดี นั้นหมายความว่า การดาเนินการจะต้องยึดหลักการ
บริหารงาน1
.........................................................
1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง หลักการบริหารงาน บทที่ 4 หน้า 75.

เชิงอรรถอธิบาย (Content Footnote)
เชิงอรรถเสริมความที่เป็นข้อความอธิบาย ขยายความเพิ่มเติมจากเนื้อหาของรายงานบางตอน
ที่คิดว่าจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีลักษณะการเขียน ดังนี้
เลขเรียกหนังสือ(
Book Number) หรือเลขผู้แต่ง1 (Author Number) การจัดหนังสือ............
................................................................
1

เลขเรียกหนังสือหรือเลขผู้แต่ง คือ ตัวเลขที่กาหนดขึ้นแทนตัวอักษรของชื่อ หรือนามสกุล ผู้
แต่ง จะใส่กากับตามหลังพยัญชนะตัวแรกของชื่อผู้แต่งในเลขเรียกหนังสือ
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เชิงอรรถอ้างอิง (Citation Footnote)
เชิงอรรถที่บอกแหล่งที่มาของอัญพจน์ที่ปรากฏในรายงาน ซึ่งมีลักษณะการเขียนดังนี้
ชื่อผู้แต่ง
, ชื่อหนังสือ, พิมพ์ครั้งที่, (สถานที่พิมพ์:สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์),
หน้าที่อ้างถึง.
……………………….....................
1

ลมุล รัตตากร, การใช้ห้องสมุด, พิมพ์ครั้งที่ 7 , (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น , 2530), หน้า

140.
- การเขียนเอกสารอ้างอิง
หนังสือ
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. พิมพ์ครั้งที.่ (ถ้าพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง). สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์/โรง
พิมพ์.
ตัวอย่าง
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง . 2550 . แนวทางปฎิบัติ 7 ขั้น สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร
: สานักพิมพ์ซีเอ็ด .
Neuman, W. Lawrence . 2006 . Social Research Methods. Sixth edition . U.S.A. : Pearson.
กรณีไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง ในหนังสือและปรากฎชื่อ 1) ผู้รวบรวม/เรียบเรียง ( Comp. – Compiler) 2)
บรรณาธิการ (ed. – editor) ฯลฯ ให้ลงรายการด้วยชื่อนั้น ๆ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค และคาว่า
รวบรวม เรียบเรียง หรือ บรรณาธิการ
ตัวอย่าง
ไพโรจน์ ไววานิชกิจ และ กมล เขมะรังษี, เรียบเรียง. 2539. เปิดโลกการสื่อสารไร้สาย.
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Roistadas, Asbjorn, ed. 1995. Performance management : a business process benchmarking
Approach. London : Chapmant Hall.
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หนังสือแปล
ตัวอย่าง
เมคโอเวอร์, โจแอล. 2552. กลยุทธ์สร้างองค์กรสีเขียว. แปลโดย นรินทร์ องค์อินทรี.
กรุงเทพมหานคร
: สานักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล.
Attila Bartis. 2008. Tranquilit. Translation by Imre Goldstein. New York : BATA Winners
Press Release.
บทความจากหนังสือ
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. “ชื่อบทความ.” ใน ชื่อเรื่อง, หน้า. ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.
สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
บัณฑูร ล่าซา. 2549. “อารยะขัดขืน : ทุนนิยมไล่ล่า.” ใน 3 ทศวรรษประเทศไทยยุคทันนิยม
ไล่ล่า
, หน้า 53-73. กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มติชน.
llen, Matthew. 2009 “Okinawa, ambivalence, identity, and Japan.” In Japan’s Minorities
the Illusion of Homogeneity, Pp 188 – 205 . Edited by Weiner, Michael. New York :
Routledge.
บทความในวารสาร นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร ปีที่ (วัน/เดือน/ปี) : หน้า.
ตัวอย่าง
รัญจวน ทวีวัฒน์. “ปรัชญา-แนวคิดทางเศรษฐกิจในวิกฤตสิ่งแวดล้อม.” เส้นทางสีเขียว 27
(กันยายน – ธันวาคม 2552) : 22-31.
Kouzmin, Alexander. “ Integrity in Publis Affairs.” Public Administration 70 (May – June
2010) : 503 – 506.
รูปแบบบทความในหนังสือพิมพ์
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน. “ชื่อบทความ” ชื่อหนังสือพิมพ์ (วัน/ เดือน/ปี) : หน้า .
ตัวอย่าง
กฤษติกา คงสมพงษ์. “เลือกซื้อหรือไม่ : บรรจุภัณฑ์สาคัญไฉน.” ประชาชาธุรกิจ (19-22 สิงหาคม
2553) : 22.
Karim Raslan. “Praying for A Church.” The Nation (Thursday,August 19, 2010) : 12A.
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รูปแบบในสารานุกรม
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน . “ชื่อบทความ .” ชื่อสารานุกรม เล่มที่ (ปี่ที่พิมพ์) : หน้า
ตัวอย่าง
พรพรรณ จันทโรนานนท์ . “ จีนในภาคกลาง : ความเชื่อและประเพณี.” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคกลาง 4
(2542) : 1539 – 1562 .
วิทยานิพนธ์
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. ปีที่พิมพ์. “ชื่อวิทยานิพนธ์.” ระดับของวิทยานิพนธ์ ชื่อสาขาวิชา คณะ
มหาวิทยาลัย
.
ตัวอย่าง
อรฉัตร จันทรัตน์ . 2549. “สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพิจารณาโครงการ
ของรัฐ : ศึกษากรณีโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.” วิทยานิพนธ์ปริญญานิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Pranav Dandekar. 2004. “Algebraic-Geometric Methods for Complexity Lower Bounds.”
Thesis , Master Degree of Science ,Graduate School, University of Florida.
สัมภาษณ์
รูปแบบ
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ . ตาแหน่ง (ถ้ามี). สัมภาษณ์, วัน เดือน ปี.
ตัวอย่าง
วรศาสน์ อภัยพงษ์. รองอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2552.
Jim Goodnight. Chief Executive Officer, SAS Institute Inc. Interview, August 20, 2010.
Website
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความบน website. ชื่อบทความบน website. ชื่อ website. วันเดือนปีที่สืบค้น.
ตัวอย่าง
ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์. การส่งเสริมธรรมาภิบาล ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.
http://www.thaindc.org. 20 สิงหาคม 2553.
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