แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6
หลักการเขียนอางอิง บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผูวิจัย
หัวขอเนื้อหาประจําบท
1.
2.
3.
4.

วิธีการเขียนและพิมพอางอิง
วิธีการเขียนและพิมพบรรณานุกรม
วิธีการเขียนและพิมพภาคผนวก
วิธีการเขียนและพิมพประวัติผูวิจัย

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
เมื่อศึกษาจบบทที่ 4 แลว ผูวิจัยสามารถ
1. รูหลักและสามารถบันทึกการอางอิงแบบเชิงอรรถไดอยางถูกตอง
2. รูหลักและการเขียนบรรณานุกรมไดอยางเปนระบบ
3. นําเบื้องหลังการทําวิจัยมาบันทึกไวเปนหลักฐานในภาคผนวกไดอยางละเอียด
4. บันทึกประวัตสิ วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และผลงานของผูวิจัยได

วิธีสอนและกิจกรรมการสอนประจําบท
วิธีสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบเนนการเรียนรูดวยตนเอง
3. วิธีสอนแบบปฏิบัติการ
กิจกรรมการสอนประจําบท
1. อธิบายหัวขอหลักในบทเรียน
2. ผูวิจัยฝกหัดเขียนเชิงอรรถ การอางอิงจากหนังสือคนละ 1 เลม
4. ผูวิจัยซักถามขอสงสัยเปนรายบุคคล

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารคําสอนบทที่ 4 หลักการเขียนอางอิง บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัตผิ ูวิจัย
2. หัวขอการบรรยายในแผนใส
3. ตัวอยางการเขียนอางอิง บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผูวิจัย
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การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมในขณะฟงคําบรรยาย
2. พิจารณาการใชคําถามของผูว ิจัย
3. จากการตรวจแบบฝกหัดในชั้นเรียน
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บทที่ 6
หลักการเขียนอางอิง บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผูวิจัย
ในการพิมพงานวิจัยเชิงสรางสรรคผลงานทางการแสดง ผูสอนกําหนดใหผูวิจัยใชอักษร
EucrosiaUPC ตัวเนื้อเรื่อง ขนาด 16 พอยท หัวขอเรื่อง 18 พอยท บทที่ 20 พอยท

วิธีการเขียนและพิมพอางอิง
การอางอิงถือเปนสวนสําคัญของการทําวิจัยเพราะการอางอิง หมายถึง การระบุแหลง
ที่มาของขอมูลที่นํามาเขียนเปนเนื้อหาสาระของงานวิจัย ไมวา จะเปนการลอกขอความ การถอดความ
การสรุปความ หรือการประมวลความคิด นํามาเขียนอยูในงานวิจยั ลวนแลวตองอางอิงทั้งสิ้น
ซึ่งตามหลักสากลไดกาํ หนดใหมีวิธีการอางอิงหลายแบบ ที่นิยมใชโดยทั่วๆ ไป มีปรากฏ 3 แบบ
ดังนี้
1. การอางอิงเขียนไวทายหนาแตละหนา
2. การอางอิงอยูทายบท
3. การอางอิงแทรกในเนื้อหา (ปรีชา ทิชินพงศ, 2535, 91)
ในงานวิจัยเชิงสรางสรรคผลงานทางการแสดงนี้ใหใชการอางอิงเขียนไวทายหนา
แตละหนา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
วิธีการเขียนอางอิงวิธีนี้ใหผวู ิจัยนําไปเขียนไวตอนลางของหนากระดาษ
ซึ่งเรียกกัน
โดยทั่วไปวา “เชิงอรรถ” หรือเรียกเปนภาษาอังกฤษวา “Footnote” ตองเขียนไวในหนาทีน่ ําเนือ้
สาระของผูอื่นมาเขียน โดยเขียนไวตอนลางของหนากระดาษ แยกจากเนื้อเรื่องโดยใชการขีดเสน
มีความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร เปนเสนขวางจากขอบซายของหนากระดาษ ใหมีความหางจาก
บรรทัดสุดทายของตัวเรื่องประมาณ 1.5 เซนติเมตร เมื่อพิมพเชิงอรรถใตเสนประมาณ 1.5
เซนติเมตร การพิมพเชิงอรรถบรรทัดแรกใหยอหนาเขาไป 8 ชวงตัวอักษร เริ่มพิมพอักษร
ตัวที่ 9 ในกรณีเชิงอรรถมีมากกวา 1 บรรทัด บรรทัดตอมาใหพิมพชิดขอบซายของหนากระดาษ
ทุกบรรทัดจนจบรายการ โดยใหบรรทัดสุดทายของขอความในเชิงอรรถอยูหางจากขอบกระดาษ
ดานลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร (คูมือการเสนอวิทยานิพนธ, 2539, 39)
ดังนั้นการเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถเปนการระบุเอกสารและแหลงที่ใชอางอิงไวทายหนา
แตละหนา จึงยุงยากซับซอนกวาการอางอิงแบบนาม-ป หรือแบบตัวเลข จึงขอยกตัวอยางและ
รายละเอียดการเขียนเชิงอรรถเอกสารแตละประเภทดังนี้
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1. หนังสือ
การอางอิงหนังสือ ขอความสําคัญทีต่ องระบุ ดังนี้
ผูแตง,\\ ชื่อหนังสือ, ครั้งที่พิมพ (สถานทีพ่ ิมพ :\ สํานักพิมพ,\ ปที่พิมพ), \ หนา.
***(เครื่องหมาย \ แตละขีดหมายถึงใหเวนระยะพิมพ 1 ตัวอักษร)***
ตัวอยาง
เซิ้ง เปนคําที่ใชเรียกการแสดงนาฏศิลปของอีสาน
ตํา หมายถึง การประกอบอาหารชนิดหนึ่งในที่นี้หมายถึง การนํามะละกอมาตํากับ
เครื่องปรุง ซึ่งเรียกวา “ตําสม” สวนอาหารที่สําเร็จแลวเรียกวา “สมตํา” หรือ “ตําหมากหุง”
หมากหุง หมายถึง ผลมะละกอใชรับประทานไดทั้งดิบและสุก1
1

พจนมาลย สมรรคบุตร, แนวการคิดประดิษฐทารําเซิ้ง, พิมพครั้งที่ 2 (อุดรธานี :
โครงการพัฒนาเอกสารและตํารา สํานักสงเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2538), หนา
125.
การใชหมายเลขเขียนกํากับการอางอิงเชิงอรรถ เริ่มตนหมายเลข 1 เขียนเรียงตามลําดับ
ไปจนจบบท ในกรณีที่งานวิจัยมีความยาวมากเมื่อขึ้นบทใหมการอางอิงแบบเชิงอรรถก็ใหผูวิจัยใช
หมายเลข 1 เริ่มตนใหมในแตละบท แตในการทําวิจัยเชิงสรางสรรคผลงานทางการแสดงในแตละ
บทมีเนื้อหาสาระไมยาวมาก ผูสอนจึงกําหนดใหผูวิจัยเขียนหมายเลขลําดับเชิงอรรถเริ่มตนตั้งแต
หมายเลข 1 เรียงลําดับตัวเลขตอไปตลอดทั้งเลม วิธีพมิ พหมายเลขจากตัวอยางที่กลาวไวขางตน
ใหพิมพอยูเหนือบรรทัดทายขอความที่จะตองมีเชิงอรรถ โดยไมตองเวนตัวอักษร และใหนํา
หมายเลขนั้นไปพิมพเชิงอรรถใหพิมพอยูเหนือบรรทัดกอนชื่อผูแตง ไมตองเวนชวงตัวอักษร
เชนกัน และตองพิมพเชิงอรรถไวทายหนาที่อยูในหนาเดียวกับขอความที่ตองมีเชิงอรรถเสมอ
วิธีเขียนเชิงอรรถใหผูวิจัยเริ่มเขียนโดยยอหนาเขาไป 9 ตัวอักษร เริ่มเขียน
ลําดับที่ 1 ชื่อผูแตงและตามดวยนามสกุล ตัวอยางที่ยกมาขางตนคือ ชื่อ พจนมาลย
สมรรคบุตร ตอดวยเครื่องหมาย จุลภาค (,)
ลําดับที่ 2 เขียนตอจากเครื่องหมายจุลภาค คือ ชื่อหนังสือ ใหขีดเสนใตดวย (ตัวอยาง
ที่ยกมาขางตน คือหนังสือเรื่อง แนวการคิดประดิษฐทารําเซิ้ง) หลังชื่อหนังสือ ถาเขียนตอดวย
สถานที่พิมพไมตองใสเครื่องหมายใดๆ คั่น “แตถามีครั้งที่พิมพ ใหใสเครื่องหมายจุลภาค ( , )”
ตัวอยางที่ยกมาขางตนคือพิมพครั้งที่ 2 จึงตองใสเครือ่ งหมายจุลภาค
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ลําดับที่ 3 เขียนตอโดยผูว ิจัยเปดวงเล็บเขียนชื่อจังหวัดตอดวยเครื่องหมาย มหัพภาคคู
( : ) เขียนสถานที่พิมพ สํานักพิมพหลังสํานักพิมพใหใสเครื่องหมายจุลภาค ( , ) เขียนตอปที่พิมพ
ปดวงเล็บ ใสเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ตัวอยางที่ยกมาขางตนคือ (อุดรธานี : โครงการพัฒนา
เอกสารและตํารา สํานักสงเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2538),
ลําดับที่ 4 เขียนตอดวยคําวา “หนา” และตามดวยตัวเลขตอดวยเครื่องหมายมหัพภาค
( . ) ตัวอยางที่ยกมาขางตนคือ หนา 125.
ในกรณีที่ผูวิจยั คนควาขอมูลจากหนังสือที่มีผูแตง 2 คน หรือมากกวา 2 คน ใหใช
หลักเกณฑตามตัวอยางที่กลาวมาแลวขางตนแตจะแตกตางตรงที่ใหระบุช่ือผูแตง ซึ่งมีตัวอยาง
ดังนี้
ตัวอยาง
ศิโรตม ภาคสุวรรณ, ศิริลักษณ ผดุงจันทร, หลักระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2520), หนา 146.
1.1 หนังสือที่มีผูแปล
ใหใชหลักเกณฑขางตน โดยระบุชื่อผูแตงกอน สวนชื่อผูแปลจะตามหลัง
ชื่อเรื่องที่แปล
ตัวอยาง
จอรช แนช, แดน วอลดอรฟ, และโรเบิรต อี ไพรซ, มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง,
แปลโดย อัปสร ทรัยอัน และคนอื่นๆ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแพรวิทยา, 2518), หนา 19.
Michel Foucault, The archaeology of knowledge, trans. A. M. Sheridan Smith (London
: Tavistock Publications, 1972), p. 68.
1.2 หนังสือที่ไมปรากฏนามผูแตง
ใหลงชื่อเรื่องไดเลย โดยใชหลักเกณฑขางตนเชนกัน
ตัวอยาง
คําพิพากษาฎีกา ประจําพุทธศักราช 2526 (กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2527),
หนา 1359.
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1.3 การอางเอกสารที่ปรากฏในในเอกสารอื่น
ใหใชหลักเกณฑขางตน โดยลงรายการดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยาง
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม
หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสัคหะ และหอสมุดสําหรับพระนคร (พระนคร : โรงพิมพโสภณ
พิพรรฒธนากร, 2459) หนา 110, อางถึงใน แมนมาส ชวลิต, ประวัติหอสมุดแหงชาติ
(พระนคร : กรมศิลปากร, 2509), หนา 38.
2. วารสาร
บทความในวารสารมีการเขียนเชิงอรรถอางอิง เขียนดังนี้
ชื่อผูแตง, \\ “ชื่อบทความ,” \ ชื่อวารสาร \ ตัวเลขปที่หรือเลมที่,ฉบับที่ \ (เดือน \
ปพิมพ : \ เลขหนา.
การเขียนเชิงอรรถอางอิงในบทความวารสาร เขียนดังนี้
ตัวอยาง
จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ และทวี สวนมาลี, “ความสามารถในดานการเงิน
ของเทศบาล : กรณีของเทศบาลนครกรุงเทพกอนเปลี่ยนแปลงเปนกรุงเทพฯ,” : วารสาร
พัฒนบริหารศาสตร 16 (เมษายน 2519) : 239.
“พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518,” ราชกิจจานุเบกษา 29
(6 กุมภาพันธ 2518) : 120.
Thanat Khoman, “The consequence for Southeast Asia of events in Indo-China,”
Journal of Social Sciences 13 (January 1976) : 19.
3. บทความ
3.1 บทความในหนังสือ
ขอความสําคัญที่ควรระบุในการอางอิง หนังสือรวมบทความที่มีผแู ตงหลายคน
และมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมหรือเปนบรรณาธิการ ไดแก ผูแตง ชื่อบทความ ชื่อหนังสือ
ชื่อบรรณาธิการ สถานที่พิมพ สํานักพิมพ ปพิมพ เลขหนา
ชื่อผูแตง,\\ “ชื่อบทความ,” \ ใน \ ชื่อหนังสือ, \ \ ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ (ถามี)
(สถานที่พิมพ : \ สํานักพิมพ, \ ปพิมพ), \ หนา.
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ตัวอยาง
กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร, “สังคมตะวันตกและวิวัฒนาการ ภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2,” ใน อารยธรรมตะวันตก, กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพคัมภีร, 2519), หนา 335.
John Tebbel, “The role of technology in the future of libraries,” in
The Metropolitan library, eds. Ralph w. Conant and Kathleen Molz (Cambridge, MA: MIT Press,
1972), pp. 255-256.
3.2 บทความในหนังสือพิมพ
ลักษณะการเขียนเชิงอรรถอางอิงบทความหนังสือพิมพคลายกับการเขียน
เชิงอรรถอางอิงบทความวารสาร ตางกันตรงที่การอางบทความในหนังสือพิมพไมมีการระบุปท ี่
หรือเลมที่ แตระบุวันที่ของหนังสือพิมพที่ใชอางอิงเพิ่มเติม
ชื่อผูแตง, \\ “ชื่อบทความ,” \ ชื่อหนังสือพิมพ (วัน \ เดือน \ ปพิมพ) : \ เลขหนา.
ตัวอยาง
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, “ขาวไกลนา,” สยามรัฐ (12 มกราคม 2527) : 3.
พงษพรรณ บุญเลิศ, “เดลินวิ สวาไรตี,้ ” เดลินิวส (14 มกราคม 2545) : 5.
“Behind that Nobel Prize,” Nation Review (12 December 1976) : 6.
4. สารานุกรม
การเขียนเชิงอรรถอางอิงบทความสารานุกรม มีลักษณะคลายกับการเขียนเชิงอรรถ
อางอิงบทความวารสาร โดยขอความสําคัญที่ระบุไดแก ผูแตง ชื่อบทความ ชื่อสารานุกรม เลมที่
ปพิมพ เลขหนา
ชื่อผูแตง, \\ “ชื่อบทความ,” \ ชื่อสารานุกรม \ ปที่หรือเลมที่ \ (เดือน \ ปพิมพ) : \
เลขหนา.
ตัวอยาง
เจริญ อินทรเกษตร, “ฐานันดร,” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 11 (2515 –
2516) : 6914.
Eilleen M. Trauth, “Information resource management,” Encyclopaedia of Library and
Information Science 43 (1988) : 93-112.
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5. วิทยานิพนธ
การอางอิงวิทยานิพนธ ใหระบุชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ ชื่อวิทยานิพนธ ระดับปริญญา
ชื่อภาควิชาหรือสาขาวิชา คณะ ชื่อมหาวิทยาลัย ปการศึกษา เลขหนา
ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ, \\ “ชื่อวิทยานิพนธ,” \ (ระดับปริญญา\สาขาวิชาหรือ
ภาควิชา \ คณะ \ มหาวิทยาลัย, ปการศึกษา, \\ หนา (ถามี).
ตัวอยาง
จิตรลดา ดิษยนันทน, “กลยุทธในการผลิตรายการละครโทรทัศนของ บริษัทกันตนา
วิดีโอ โปรดักชั่น จํากัด,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), หนา 99.
Napaporn Kaewnimitchai, “An analysis of college student culture in thai Higher
Education Institutions” (Doctoral dissertation, Graduate school, Chulalongkorn university, 1996),
p. 209.
6. เอกสารไมตพี ิมพเผยแพร และเอกสารอื่นๆ
วิธีการอาง ใชหลักเกณฑเชนเดียวกันกับหนังสือ ชื่อเรื่องใหพิมพอยูในเครื่องหมาย
“…………” ทายสุดใหวงเล็บคําวา (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
ตัวอยาง
นิคม จันทรวิทูร, “การกระจายรายไดและแรงงาน,” เอกสารในการสัมมนาเรื่อง
สถานการณทางเศรษฐกิจในรอบป 2519 และแนวโนมในอนาคตป 2520 เสนอที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 24 กุมภาพันธ 2520. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
7. การสัมภาษณ
การอางถึงการสัมภาษณ ใหระบุวาสัมภาษณ ชื่อผูใหสัมภาษณ ตําแหนง (ถามี)
วัน เดือน ป ทีท่ ําการสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณ
1. ใชหลักเกณฑเดียวกับผูแตง โดยระบุชื่อผูใ หสัมภาษณครัง้ ละ 1 คน
2. ถาสัมภาษณหลายคนในหนวยงานเดียวกัน พรอมกัน ใหระบุชื่อผูใหสัมภาษณ
ทีละคน
3. ตําแหนงของผูใหสัมภาษณเทาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สัมภาษณ (ถามี)
สัมภาษณ \\ ชื่อผูใหสัมภาษณ, \\ ตําแหนง (ถามี), \\ วัน เดือนป ที่ทําการสัมภาษณ.
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ตัวอยาง
สัมภาษณ เทียนฉาย กีระนันทน, อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2 มิถุนายน
2539.
Interview with Vishidh Prachuabmoh, Director, Institute of Population studies,
Chulalongkorn University, 25 February 1977.
8. การเขียนเชิงอรรถเมื่ออางเอกสารซ้ํา
ในการเขียนเชิงอรรถของเอกสารที่อางถึงเปนครั้งแรกใหลงรายการอยางสมบูรณ
แตถามีการอางเอกสารเรื่องนั้นซ้าํ อีก ใหใชวิธีเขียนดังนี้
การอางเอกสารเรื่องนั้นซ้ําโดยไมมีเอกสารอื่นมาคั่น ถาเปนเอกสารภาษาไทย
ใหใชคาํ วา “เรื่องเดียวกัน” ถาเปนเอกสารภาษาตางประเทศใหใชวา “Ibid. แตถาเอกสารเรื่อง
เดียวกันนัน้ มาจากหนาที่อางถึงตางหนากัน ใหระบุเลขหนาไปดวย
ตัวอยาง
เรื่องเดียวกัน, หนา 13.
Ibid., p. 19. (คูมือการพิมพวิทยานิพนธ, 2546, 19-26)
หมายเหตุ
ในการเขียนและพิมพเชิงอรรถใหใชการเขียนอางอิงไวทา ยหนาแตละหนา ใหใชวิธีการ
ใหเหมือนกันตลอดทั้งเลม

วิธีการเขียนและพิมพบรรณานุกรม
ในการเขียนงานวิจัยเชิงสรางสรรคผลงานการแสดง ผูสอนกําหนดใหผูวิจัย พิมพคาํ วา
“บรรณานุกรม” ตัวเขมไวกลางหนากระดาษ อยูในระดับเดียวกับการพิมพชื่อบท ในกรณีทมี่ ี
เอกสารอางอิงทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ใหพมิ พเอกสารอางอิงภาษาไทยกอนแลวจึงตอ
ดวยภาษาตางประเทศ สวนวิธีการเขียนใหยึดหลักโดยการเขียนชื่อผูแตงตามลําดับตัวอักษร
ในกรณีไมปรากฏชื่อผูแตงใหยึดตัวอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ วิธีการพิมพลําดับของตัวอักษรให
ยึดหลักของพจนานุกรม แตถาตองอางอิงเอกสารหลายเลมแตผแู ตงคนเดียวกันไมตองพิมพชื่อ
ผูแตงซ้าํ ใหใชวิธีขีดเสนยาวประมาณ ½ นิ้ว และตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) วิธีพิมพ
ตัวอักษรใหยดึ หลักเรียงลําดับงานผูแ ตงคนเดียวกันดวยการยึดลําดับเวลาของผลงาน สวนวิธกี าร
พิมพในบรรทัดแรกตองพิมพชิดขอบซายมือในกรณีที่มสี วนที่ตองระบุในการอางอิงมีความยาวใน
บรรทัดตอๆ ไป ตองยอหนาเขาไป 8 ตัวอักษร กําหนดใหเริ่มพิมพตัวอักษรที่ 9
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1. หนังสือ
ผูแตง. \\ ชื่อหนังสือ. \\ เลมที่หรือจํานวนเลม (ถามี), \\ ครั้งที่พิมพ (ถามี).\\ ชื่อชุดหนังสือ
และลําดับที(่ ถามี). \\ สถานทีพ่ ิมพ \ สํานักพิมพ, \ ปพิมพ.
ตัวอยาง (ภาษาไทย)
ไขแสง ศุขะวัฒนะ. สังคีตนิยมวาดวยเครื่องดนตรีของวงดุริยางค. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2515.
จารุวรรณ ธรรมวัตร. ดนตรีและการละเลนพื้นเมือง. มหาสารคาม : ภาควิชาดุริยางศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2526.
พจนมาลย สมรรคบุตร. แนวการคิดประดิษฐทารําเซิ้ง. พิมพครั้งที่ 2. อุดรธานี : สํานักสงเสริม
วิชาการ สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2538.
สิริวัฒน คําวันสา. โปงลางและลําแคน. ในอีสานคดี. หนา 84-106. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
ศาลศิริ, 2521.
ตัวอยาง (ภาษาตางประเทศ)
College bound seniors. Princeton, NJ : College Board Publications, 1979..
Elliott, H. Public personnel administration : A value perspective. Reston, VA : Reston,
1985. (คูมือการพิมพวิทยานิพนธ, 2546, 30, 33)
1.1 หนังสือแปล
หนังสือแปลมีแบบและหลักเกณฑในการบันทึกรายการอางอิงแตละแบบ
ตามลําดับ ดังนี้
ผูแตง. \\ ชื่อเรื่อง. \\ แปลโดย ผูแปล. \\ สถานที่พิมพ : \ สํานักพิมพ, \ ปพิมพ.
ตัวอยาง
แนช, จอรช; วอลดอรฟ, แดน; และ ไพรซ, โรเบิรต อี. มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง.
แปลโดย อัปสร ทรัยอัน และคนอืน่ ๆ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแพรวิทยา, 2518.
Foucault, M. The archaeology of knowledge. Translated by A. M. S. Smith. London :
Tavistock, 1972.
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1.2 หนังสือพิมพในโอกาสพิเศษ
หนังสือพิมพในโอกาสพิเศษ เชน หนังสืองานศพ งานวันสถาปนา กฐิน
หรืออื่นๆ ซึ่งถือเปนเอกสารอางอิงที่สาํ คัญ ใหลงรายการอางอิงเหมือนหนังสือธรรมดา โดยเพิม่ เติม
รายละเอียดของหนังสือดังกลาวไวใน วงเล็บ ( ) ทายรายการ
ตัวอยาง
ขจร สุขพานิช. เมืองเซอรยอนเบาริงเขามาเจริญทางพระราชไมตรี. พระนคร : โรงพิมพ
มหามกุฎราชวิทยาลัย. 2497. (มหามกุฎราชวิทยาลัย พิมพถวาย ม.จ. ชัชวลิต
เกษมสันต ในมงคลสมัยมีพระชนม 5 รอบ 12 มิถุนายน 2597).
ครูไทย. เมื่อคอมมิวนิสตครองเมือง. ใน อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาวิภาวดีรังสิต. หนา 96-148. กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2520. (คณะรัฐมนตรีจัดพิมพถวายพระเกียรติและสดุดีวีรกรรม)
2. วารสาร
บทความในวารสาร มีแบบในการเขียนรายการอางอิง ดังนี้
ผูเขียนบทความ. \\ ชื่อบทความ. \\ ชื่อวารสาร \ ปที่หรือเลมที่ \ (เดือน ป): เลขหนา.
ตัวอยาง
ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ, สมคิด แกวสนธิ และทองอินทร วงศโสธร. การสอนแบบตางๆ
ในระดับอุดมศึกษา. วารสารครุศาสตร 6 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2519) : 34-49.
ธเนศ อาภรณสุวรรณ. ขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจของไทย.
วารสารมนุษยศาสตร (2518) : 35-40.
Adler, I. A model. of contact pressure in phyllotaxis, J.Theor.Biol. 45(1987) : 1-79.
3. บทความ
3.1 บทความในหนังสือ
บทความในหนังสือที่นี้อาจหมายถึง ขอเขียนบทหนึ่งในหนังสือเลมเดียวกัน
ที่มีผูเขียนหลายคน มีแบบและหลักเกณฑในการบันทึกรายการอางอิงดังนี้
ชื่อผูเขียนบทความ. \\ ชื่อบทความ. \\ ใน \ ชื่อบรรณาธิการ(ถามี), \ ชื่อเรื่อง. \ เลขหนา. \\
สถานที่พิมพ: \ สํานักพิมพ, \ปพิมพ.
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ตัวอยาง
ชัยพร วิชชาวุธ. การสอนในระดับอุดมศึกษา. ใน การสอนและการวัดผลการศึกษา, หนา 1-30.
พระนคร: ฝายวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518.
สุมิตร คุณานุกร. การวางแผนการสอน. ใน ไพฑูรย สินลารัตน (บรรณาธิการ), คูมืออาจารย
ดานการเรียนการสอน, หนา 58-69. กรุงเทพฯ : หนวยพัฒนาคณาจารย
ฝายวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520.
Brown, R., and Dyer, A. F. Cell division in higher plants. In F. C. Steward (ed.),
Plant physiology: An advanced treatise, pp. 49-90. New York: Academic Press,
1972.
3.2 บทความในหนังสือพิมพ
รายการอางอิงของบทความในหนังสือพิมพคลายกับรายการอางอิงของ
บทความในวารสาร ตางกันตรงที่ไมมีการระบุปที่ หรือ เลมที่ แตระบุวันที่ ของหนังสือพิมพ
เพิ่มเติม
ขื่อผูเขียนบทความ(ถามี). \\ ชื่อบทความ. \\ ชื่อหนังสือพิมพ \ (วัน เดือน ป): \ เลขหนา.
ตัวอยาง
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. ขาวไกลนา. สยามรัฐ (12 มกราคม 2519) : 3.
Behind that noble prize. Nation Review (12 December 1976) : 6.
4. สารานุกรม
การเขียนรายการอางอิงบทความในสารานุกรมคลายกับรายการอางอิงบทความใน
วารสาร
ผูเขียนบทความ. \\ ชื่อบทความ. \\ ชื่อสารานุกรม \ เลมที่ \ (ปที่พิมพ): เลขหนา.
ตัวอยาง
เจริญ อินทรเกษตร. ฐานันดร. สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 11(2515-2516) :
6912-6930.
Kaplan, L. Library cooperation in the United States. Encyclopaedia of Library and
Information Science 15 (1975) : 241 – 244.
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5. วิทยานิพนธ
การเขียนรายการอางอิงวิทยานิพนธ ใหระบุชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ ชื่อวิทยานิพนธ
ระดับปริญญา ชื่อสาขาหรือภาควิชา คณะ ชื่อมหาวิทยาลัย ปพิมพ
ผูเขียนวิทยานิพนธ. \\ ชื่อวิทยานิพนธ. \\ ระดับปริญญา, \ ชื่อสาขาวิชาหรือภาควิชา \ คณะ \
ชื่อมหาวิทยาลัย. \ ปพิมพ.
ตัวอยาง
ชุติมา สัจจานันท. การสํารวจสถานภาพการทํางานของบัณฑิต (ปการศึกษา 2502-2516)
และมหาบัณฑิต (ปการศึกษา 2507-2516) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518.
Buppha Devahuti. Use of computer in serials control in Thai libraries. Master’s Thesis,
Department of Library Science, Graduate School, Chulalongkorn University, 1975.
6. จุลสาร เอกสารอัดสําเนา และเอกสารทีไ่ มไดตีพิมพอนื่ ๆ
การเขียนรายงานอางอิงใชแบบเดียวกับหนังสือ และใหวงเล็บคําวาอัดสําเนา หรือ
(Mimeographed), (พิมพดีด) หรือ (Typewritten), (เอกสารไมตีพิมพ) หรือ (Unpublished
Manuscript) แลวแตกรณีและแลวแตภาษาของสิ่งที่อา งอิง วาเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ
โดยพิมพอยูในวงเล็บไว ทายสุด ของรายการอางอิง
ตัวอยาง
แรงงาน, กรม. แนะแนวอาชีพบรรณารักษ. กรุงเทพฯ : กรมแรงงาน, 2517. (อัดสําเนา)
วรรณี เมืองเจริญ. การใหขอติชมทางการศึกษา สําหรับผูสอนในระดับอุดมศึกษา.
กรุงเทพฯ : หนวยพัฒนาคณาจารย ฝายวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520.
(อัดสําเนา)
ศิลปากร, กรม. ระเบียบการเขาคนควาเอกสารของหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร.
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2517. (อัดสําเนา)
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. ESCAP trade promotion centre:
What it is. What it does, 1976-1977. Bangkok: ESCAP,1976.
(Mimeographed)
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7. การสัมภาษณ
การสัมภาษณ มีแบบเขียนรายการอางอิง ดังนี้
ชื่อผูใหสัมภาษณ. \\ ตําแหนง \ (ถามี). \\ สัมภาษณ, \ วัน \ เดือน \ ป.
ตัวอยาง
แมนมาส ชวลิต. ผูอํานวยการกองหอสมุดแหงชาติ. สัมภาษณ, 7 ธันวาคม 2519.
Ross, R. Associate Director, Cornell University Libraries. Interview, 5 May 1980.
8. เอกสารที่อางถึงในเอกสารอื่น
การอางเอกสารซึ่งมีผูกลาวไวในเอกสารอืน่ มีแบบการเขียนบรรณานุกรม ดังนี้
ถาขึ้นตนดวยชื่อผูแตงและชื่อเรื่องเอกสารอันดับแรก ใชวา “อางถึงใน” หรือ “cited in” หนาชื่อ
ผูแตงชื่อเรื่องเอกสารอันดับรอง
ตัวอยาง
อนุมานราชธน, พระยา. แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ. พระนคร: สํานักพิมพคลังวิทยา. 2479,
อางถึงใน สาจิตต เหมินทร. การเสียรัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูและปะลิส ของไทย
ใหแกอังกฤษในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต, แผนกวิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2507.
9. สื่อไมตีพิมพ
การเขียนรายการอางอิงไมตพี ิมพ เชน โสตทัศนวัสดุประเภทสไลด เทปบันทึกเสียง
ฟลมสตริป ภาพยนตร รายการวิทยุ รายการโทรทัศน เทปบันทึกภาพ แฟมขอมูลและโปรแกรม
คอมพิวเตอร มีแบบการเขียนดังนี้
9.1 โสตทัศนวัสดุ
การเขียนรายการอางอิงสื่อประเภทโสตทัศนวัสดุตางๆ ใหระบุชื่อผูจัดทํา
และวงเล็บหนาที่ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ใหระบุลักษณะของโสตทัศนวัสดุ เชน สไลด ฟลม
เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป ไวในวงเล็บ [ ] ทายชื่อเรื่อง ตามดวยชื่อสถานทีผ่ ลิต
หนวยงานที่เผยแพร (ถามี) และปที่เผยแพร
ชื่อผูจัดทํา. \\ (หนาที่รับผิดชอบ-ถามี). \\ ชื่อเรื่อง \ [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]. \\
สถานที่ผลิต: \หนวยงานที่เผยแพร, \ ปที่เผยแพร.
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ตัวอยาง
พจน สารสิน. ความอยูรอดของเศรษฐกิจไทย [บทวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย]. 13 เมษายน 2520.
เอื้อ สุนทรสนาน. พระเจาทั้งหา [แผนเสียง]. หางเมโทรแผนเสียง-เทป 2534.
สรพงษ ชาตรี. คนกันเอง [เทปบันทึกเสียง]. กรุงเทพฯ : บริษัทนิธิทัศน, 2536.
อรวี สัจจานนท. เพชรน้ําหนึ่ง ชุดที่ 3 รักตองหาม (ซีด)ี . กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็มจี เอ จํากัด,
2539.
10. อินเตอรเน็ต
การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมจากอินเตอรเน็ต (Internet) ใหลงรายละเอียด
ดังนี้
ชื่อผูแตง // “ชื่อเรื่อง,” / รหัส หรือ Website // วัน / เดือน / ป
ตัวอยาง
Engelmann, W. “Anatomy of the puluinus,” http://www.bioclosc,bot,Biologie. tuebingen.
de/html.we/Buch/ren96/node101.html. 02/05/1966. (คูมือการเขียนวิทยานิพนธ,
2546, 62)

วิธีการเขียนและพิมพภาคผนวก
ใหผูวิจัยนําหลักฐาน รูปภาพ ศาสนสถานที่เกี่ยวของหนังสือราชการขอความรวมมือ
เบื้องหลังการทําวิจัยเชิงสรางสรรคผลงานการแสดงตั้งแตตน จนเสร็จสิน้ การทําวิจัย มาบันทึกดวย
รูปภาพ ระบุหมายเลขภาพ ชื่อประจําภาพ พรอมคําบรรยายใตรูปภาพโดยละเอียด กําหนดให
บันทึกขอมูล ดังนี้
1. ภาคผนวก ก ใหนําหลักฐานรูปภาพเบื้องหลังงานภาคสนามในการทําวิจัยครั้งนี้
ตลอดจนหลักฐานรูปภาพทีไ่ ดนําผลงานสรางสรรคชุดนี้ออกแสดงเผยแพร (ถามี) ดูรายละเอียด
ตามตัวอยางดังตอไปนี้
2. ภาคผนวก ข ใหนํารูปภาพและประวัติของผูใหสัมภาษณมาบันทึกตามหัวขอ
ดังตอไปนี้
2.1 ประวัติสวนตัว
2.2 ประวัติการศึกษา
2.3 ประวัติการทํางาน
2.4 ผลงาน
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3. ภาคผนวก ค ใหนําหนังสือราชการ เอกสารสําคัญที่เกี่ยวของการจัดทําวิจัยในครั้งนี้
(พจนมาลย สมรรคบุตร, 2541, 290) ขอยกตัวอยางภาคผนวกเบื้องหลังการทําศิลปนิพนธดังนี้
เบื้องหลังการทําศิลปนิพนธ
ตัวอยางที่ 1
การแสดงชุดระบํามดแดง

ภาพที่ 1 ทําตามพี่

เปนภาพทีผ่ ูคดิ ประดิษฐผลงานการแสดงกําลังฝกซอมทาเตนใหกบั นองๆ ที่มาชวยแสดง
ในชุดระบํามดแดง บันทึกภาพเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 ณ อาคารนาฏศิลป ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี
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ภาพที่ 2 กวาจะสําเร็จ

เปนภาพขอคําแนะนําและปรับแกไขงานศิลปนิพนธจากอาจารยที่ปรึกษา ผูเขียน
บันทึกภาพรวมกับผูชวยศาสตราจารยพจนมาลย สมรรคบุตร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 ณ
อาคารนาฏศิลป ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ภาพที่ 3 แตงตัวใหนอง

เปนภาพที่ผูคดิ ประดิษฐการแสดงชวยแตงตัวใหกับผูแสดง บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 8
ตุลาคม 2547 ณ อาคารนาฏศิลป ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ภาพที่ 4 ความภาคภูมิใจ

เปนภาพที่ผูแสดงรุนนองรวมถายรูปกับผูค ิดประดิษฐชดุ การแสดงระบํามดแดง
ประกอบดวย
1. น.ส.อัจฉรียา
เคแสง
ผูวิจัย ค.บ. 5 ป รุนที่ 1
2. น.ส.ธิดาวดี
จุลศีร
ผูวิจัย ค.บ. 5 ป รุนที่ 1
3. นายกวี
สิงหเหลือ
ผูวิจัย ศศ.บ. 3/12
4. น.ส.อาริตา
เชาวนิตย
ผูวิจัย ศศ.บ. 4/13
5. น.ส.ยุวดี
ศีรจุมพล
ผูวิจัย ศศ.บ. 1/16
6. น.ส.พัชรา
เรืองแสง
ผูวิจัย ค.บ. 5 ป รุนที่ 1
บันทึกภาพเมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2547 ณ สวนหยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ภาพที่ 5 เอาจริงเอาจัง

เป น ภาพการทํ า งานของผู ค น คว า ผลงานศิ ล ปนิ พ นธ บั น ทึ ก ผลงานสร า งสรรค ท าง
การแสดงของ อาริตา เชาวนิตย ผูวิจัยโปรแกรมวิชานาฏศิลปและการละคร รุนที่ 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2547 ณ หอพักบุญประทาน (อาริตา เชาวนิตย, 2547,
78-79, 80-82 )
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ตัวอยางที่ 2
การแสดงชุดระบําหิ่งหอย

ภาพที่ 6 ฝกซอมทารําเตน

ผูประดิษฐทารําเตนกําลังฝกซอมการแสดงชุดระบําหิ่งหอย ที่อาคารนาฏศิลปชั้น 3
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547
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ภาพที่ 7 กําลังแตงตัว

เปนการแตงตัวชุดระบําหิ่งหอย มี นางสาววิยดา พลที กําลังแตงตัวใหกับ นางสาวปศนา
พลที เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547
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ภาพที่ 8 ผูแสดง

เปนการบันทึกภาพผูป ระดิษฐทารําเตนรวมกับผูแสดง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2547
1. นางสาวิยดา
พลที
ศศ.บ. 4/13 ผูประดิษฐทารําเตน
2. นางสาวปศนา พลที
ศศ.บ.4/13
ผูแสดง
ศศ.บ.3/14
ผูแสดง
3. นางสาวระพีพร เทพขาม
4. นางสาวสุวรรณ บึงจันทร
คบ.5 ป รุนที่ 1 ผูแสดง
5. นางสาวพรพรรณ ปจฉิมบุตร คบ.5 ป รุนที่ 1 ผูแสดง
6. นางสาววิภาวดี พานเมือง คบ.5 ป รุนที่ 1 ผูแสดง
7. นางสาวพัชรา เรืองแสง
คบ.5 ป รุนที่ 1 ผูแสดง
8. นางสาวศิริลักษณ แกวดวงดี คบ.5 ป รุนที่ 1 ผูแสดง
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ภาพที่ 9 การรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยกําลังรวบรวมขอมูลที่อาคารนาฏศิลป ชั้น 3 เมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2547
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ภาพที่ 10 ขอคําปรึกษาและปรับปรุงแกไขงาน

ผูวิจัยบันทึกภาพรวมกับ ผูช วยศาสตราจารยพจนมาลย สมรรคบุตร ไดปรับแกไขงาน
ศิลปนิพนธทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งสุดทายเขาแกไขงานเมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2547 (ปศนา พลที,
2547, 46-48, 50-51)
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ตัวอยางที่ 3

วิธีการนําเสนอผลงาน

ภาพที่ 11 นําเสนอความคิด

ผูวิจัยกําลังนําเสนอการนําเอาความคิดในเรื่องของการทํางานเรื่องหนังตะลุงประโมทัย
ของนางสาวธนัชชา สุทธศรี ผูวิจัยโปรแกรมวิชานาฏศิลปและการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี โดยมีคณะกรรมการชวยกันกลั่นกรอง ที่อาคารนาฎศิลป คณะกรรมการประกอบดวย
อาจารยบรรจง จันทร
ประธานสาขา
ผูชวยศาสตราจารยพจนมาลย สมรรคบุตร อาจารยผูถา ยทอดระเบียบวิธีวิจัย
อาจารยมนูศักดิ์ เรืองเดช
คณะกรรมการ
อาจารยจีระพรรณ เอี่ยมแกว
คณะกรรมการ (เปนผูบ ันทึกภาพ)
อาจารยปนเกศ วัชรปาณ
เลขานุการ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 หองทฤษฎี 1 (ธนัชชา สุทธศรี, 2548, 55)
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ภาพที่ 12 รวมเชิดหนังประโมทัย

ดานหลังของจอหนังนั้นจะเปนคณะผูทําการแสดงเปนคณะของอาจารยอินตา สอนอน
สวนหนึ่งทําหนาที่ เชิดตัวหนัง อีกสวนหนึ่งทําหนาที่พากยหนังอยางสนุกสนาน ผูเชิดซายไปขวา
คือ นายบุญชวย สอนอน นางนวล สอนอน และนางสาวธนัชชา สุทธศรี ที่งานบุญ
อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2549 (ธนัชชา สุทธศรี, 2548, 64)
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วิธีการเขียนและพิมพประวัติผูวิจัย
ใหผูวิจัยบันทึกตามตัวอยางตอไปนี้
ประวัติผูวิจัย
ประวัติสวนตัว
นางสาวอาริตา เชาวนิตย
เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2525
บิดาชื่อ นายอารีย เชาวนิตย
มารดาชื่อ นางวิไล เชาวนิตย
บานเลขที่ 251 หมู 15
ต.พันดอน อ.กุมภาวาป
จ.อุดรธานี 41370
โทร. 042-331804
มีพี่นองทั้งหมด 3 คน เปนชาย 1 คน หญิง 2 คน ขาพเจาเปนบุตรคนที่ 3 ดังนี้
1. นายศิริมงคล เชาวนิตย เกิดวันที่ 5 ตุลาคม 2521
2. นางสาววิจติ รา เชาวนิตย เกิดวันที่ 29 กันยายน 2523
ประวัติการศึกษา
1. พ.ศ. 2528-2531
2. พ.ศ. 2531-2536
3. พ.ศ. 2536-2537

รับการศึกษาชัน้ อนุบาลที่โรงเรียนกุลบุตรบํารุง อําเภอ
กุมภวาป จ.อุดรธานี
รับการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1-4 ที่โรงเรียนชุมชน
บานน้ําฆอง อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
รับการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2 ที่โรงเรียนกระจาง

วิทย
4. พ.ศ. 2537-2538
5. พ.ศ. 2538-2541
6. พ.ศ. 2541-2544

อ.เมือง จ.อุดรธานี
รับการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ที่โรงเรียนอุดรพิทยา
อ.เมือง จ.อุดรธานี
รับการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนที่โรงเรียนเทศบาล
2 มุขมนตรี อ.เมือง จ.อุดรธานี
รับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอุดร
พิทยานุกูล อ.เมือง จ.อุดรธานี
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7. ปจจุบันกําลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร โปรแกรมวิชานาฏศิลปและการละคร
อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผลงานการแสดง
1. รวมแสดงในงาน “19 มหัศจรรยแดนอีสาน” ณ ถนนสีลม จ.กรุงเทพฯ
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2545
2. รวมแสดงในงาน “โครงการประกวดวงดนตรีพื้นบานอีสาน ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงแรมเพชรรัตน จ.รอยเอ็ด
3. รวมแสดงในงาน “วัฒนธรรมสัมพันธ 46” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2546
4. รวมแสดงในงาน “OTOP CITY” ณ สวนสาธารณบึงแกนนคร จ.ขอนแกน
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2546 (อาริตา เชาวนิตย, 2547, 83)

สรุป
การเขียนอางอิงในการจัดทําวิจัยเปนเรื่องจําเปนที่ผูวิจัยตองศึกษาคนควาขอมูลจาก
เอกสารตางๆ จากงานภาคสนาม จึงตองมีการอางอิงจัดทําเชิงอรรถและบรรณานุกรมไวใหชัดเจน
เพื่อเปนการใหเกียรติแกผลงานของผูอื่น ในการเขียนอางอิงยอมมีรูปแบบเฉพาะตามลักษณะ
ผลงานทางวิชาการประเภทนั้น ผูวิจัยตองศึกษาและนํามาใชเขียนอธิบายใหถูกตองเปนระบบ
เดียวกันตลอดทั้งเลม และยังมีภาคผนวกและประวัติผูวิจัยที่สามารถยืนยันความนาเชื่อถือของ
งานวิจัยอีกดวย
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แบบฝกหัดทายบท

1. ใหผูวิจัยเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถ
2. ใหผูวิจัยเขียนบรรณานุกรม
3. ใหผวู ิจัยเขียนภาคผนวกบันทึกเบื้องหลังการทําวิจัยเชิงสรางสรรคผลงานทาง
การแสดง
4. ใหผูวิจัยเขียนประวัติตนเอง ตามหัวขอตอไปนี้
4.1 ประวัติสวนตัว
4.2 ประวัติการศึกษา
4.3 ประวัติการทํางาน
4.4 ผลงานการแสดง
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