รายละเอียด
การอ้างอิงในเนื้ อหา
การอ้างอิงเอกสาร (Citations) คือ การบอกแหล่งทีม่ าของข้อมูลทีผ่ เู้ ขียนนามาใช้อา้ งอิง
ในการเขียนผลงานต่างๆ เพื่อการแสดงหลักฐานทีจ่ ะทาให้ผลงานเขียนนัน้ ๆ เป็ นทีย่ อมรับและ
น่าเชื่อถือ ทัง้ ยังเป็ นการให้เกียรติแก่ผเู้ ขียนเดิมทีไ่ ด้เสนอผลงานนัน้ ไว้ก่อน และเป็นการแสดง
เจตนาอันบริสุทธิ ์ว่าไม่ได้ลอกเลียนข้อมูลของผูอ้ ่นื โดยไม่ได้อา้ งอิง (Plagiarism)
หลักเกณฑ์การเขียนอ้างอิงทีน่ าเสนอนี้ ใช้รปู แบบทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานของ APA
Style ฉบับพิ มพ์ครัง้ ที่ 5 (The Publication Manual of the American Psychological
Association, 5th edition, published by the American Psychological Association,
2001) ซึง่ เป็ นวิธกี ารอ้างอิงทีน่ ิยมอย่างแพร่หลาย หากรูปแบบการอ้างอิงสิง่ พิมพ์ประเภทใด
ไม่ได้กล่าวถึงในบทนี้ ให้ใช้หลักทัวไปเป็
่
นแนวทางในการอ้างอิงได้โดยอนุโลมต้องมีการอ้างอิง
เอกสารไว้ทงั ้ 2 ส่วน คือการอ้างอิงในเนื้อหา (In-Text Citation) และการอ้างอิงท้ายเรือ่ ง
(References Citations)

การอ้างอิ งในเนื้ อหา
การอ้างอิงในเนื้อหา คือ การบอกแหล่งทีม่ าของข้อมูลโดยการอ้างอิงคละไปในส่วน
เนื้อเรือ่ ง เพื่อให้ทราบว่าข้อความส่วนนัน้ นามาจากแหล่งใด การอ้างอิงในเนื้อหานัน้ มีรปู แบบที่
ไม่ซบั ซ้อนนัก เพียงแต่ระบุ ชื่ อผู้แต่ ง (Author’s Name) ปี ที่พิมพ์ (Date of Publication)
คันด้
่ วยเครือ่ งหมายจุลภาค ( , ) เช่น (Field, 2005) หรือ (Adkins & Singh, 2001) และหาก
เป็นการอ้างอิงเนื้อหาโดยตรงหรือแนวคิดบางส่วน หรือเป็นการคัดลอกข้อความบางส่วนมา
โดยตรง ให้ระบุ เลขหน้ า (Page Number) ของข้อความทีน่ ามาอ้างอิงด้วย โดยคันด้
่ วย
เครือ่ งหมายทวิภาค ( : ) เช่น (Field, 2005: 12-15) หรือ (สุรภี พรหมแสง, 2548: 38)
1. รูปแบบการอ้างอิ งในเนื้ อหา สามารถทาได้ 2 ลักษณะ คือ
1.1 การอ้างอิงทีต่ อ้ งการเน้นเนื้อหาสาระโดยตรงหรือแนวคิดบางส่วน หรือ
ต้องการบอกทีม่ าอย่างชัดเจน เพื่อให้การอ้างอิงชีเ้ ฉพาะมากขึน้ ให้ใช้ขอ้ ความขึน้ ต้น ตามด้วย
ชื่อผูแ้ ต่ง เครือ่ งหมายจุลภาค ( , ) ปีทพ่ี มิ พ์ เครือ่ งหมายทวิภาค ( : ) และหน้าทีอ่ ้าง โดย
ทัง้ หมดอยูใ่ นวงเล็บ การอ้างอิงลักษณะเช่นนี้นิยมใช้เพื่อทาให้ขอ้ ความทีผ่ เู้ ขียนกล่าวมาข้างต้น

มีน้ าหนักและมีความน่ าเชื่อถือมากขึน้ โดยภาษาทีเ่ ขียนนัน้ เป็นภาษาของผูเ้ ขียนเอง เพียงแต่
นาแนวคิดบางส่วนมาจากรายการทีอ่ ้างไว้ ตัวอย่างเช่น
… กิจกรรมเหล่านี้ทาให้ประชาชนเกิดความเชื่อมันต่
่ อผูบ้ ริหารมากขึน้ โดย
ประชาชนได้รบั รูต้ ่อผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงนโยบายทีเ่ กิดขึน้ (วรรณา รักษ์พงศ์, 2548:
11-13)
หากเป็นกรณีทเ่ี ป็นการอ้างถึงเอกสารหรืองานนัน้ ทัง้ งานโดยรวม อาจยกเว้น
ไม่ตอ้ งระบุเลขหน้า ทัง้ นี้ควรเป็นการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทัง้ หมดของงานชิน้ นัน้ มา
1.2 การอ้างอิงทีต่ อ้ งการอ้างชื่อผูแ้ ต่งเอกสารมากกว่าเนื้อหา หรือให้ความสาคัญแก่
ผูแ้ ต่งมากกว่าเนื้อหา ให้ระบุช่อื และชื่อสกุลผูแ้ ต่งไว้นอกวงเล็บ ตามด้วยปีทพ่ี มิ พ์คนด้
ั ่ วย
เครือ่ งหมายทวิภาค ( : ) และหน้าทีอ่ า้ งไว้ในเครือ่ งหมายวงเล็บ ตามด้วยข้อความทีต่ ้องการ
อ้างอิง ตัวอย่างเช่น
สมศักดิ ์ ไพบูลย์ (2541: 29) ศึกษาแรงสนับสนุ นจากเครือญาติในการ
ปฏิบตั ติ วั เพื่อควบคุมเบาหวานพบว่า...........................
ทัง้ นี้รายการทีร่ ะบุควรเป็ นรายการเดียวกับทีป่ รากฏในเอกสารอ้างอิงของ
ส่วนประกอบท้ายเรือ่ ง
2. หลักการอ้างอิ งในเนื้ อหา มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผูแ้ ต่ง 1 คน
2.1.1 ผูแ้ ต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็ นภาษาไทย ให้ใส่ช่อื และชื่อสกุล ตามลาดับ
ส่วนคานาหน้าชื่ออื่น ๆ ให้ตดั ออกไม่ว่าจะเป็ นตาแหน่ งวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ หรือคา
เรียกทางวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ ทันตแพทย์ เป็นต้น
ธีระ รามสูตร (2532: 35-38)
สมศักดิ ์ ไพบูลย์ (2541: 29)
(ประสพ รัตนากร, 2547: 11)
กรณีผแู้ ต่งมีฐานันดรศักดิ ์ บรรดาศักดิ ์ และสมณศักดิ ์ ให้ระบุดว้ ย ส่วนยศให้ใส่
เฉพาะยศสุดท้ายเท่านัน้ เช่น
(พระธรรมปิฎก, 2540: 8)
(ม.ล. สุรสวัสดิ ์ สุขสวัสดิ ์, 2535: 130)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ (2540: 500)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2539: 192)
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (2539: 10)
2.1.2 ผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ แต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ใส่เฉพาะชื่อสกุล
เท่านัน้ เช่น
(Pratt, 1991)
(Anderson, 1992: 19)
2.1.3 ผูแ้ ต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ใช้หลักเกณฑ์
เดียวกับข้อ 2.1.2 เช่น
(Suwanagul, 1962: 35)
2.1.4 ผูแ้ ต่งใช้นามแฝง ให้ใช้นามแฝงนัน้ เช่น
(ประกายเพชร, 2539: 12)
(เศก ศักดิ ์สิทธิ ์, 2520: 47-53)
(Twain, 1962: 15-22)
2.1.5 ผูแ้ ต่งคนเดียว แต่งเอกสารเรือ่ งเดียว แต่มหี ลายเล่มจบให้ระบุหมายเลข
ของเล่มทีอ่ า้ งถึงด้วย เช่น
(พระไพศาล วิสาโร, 2543, เล่ม 3)
(Willmarth, 1980, vol.3)
2.1.6 กรณีอา้ งผูแ้ ต่งคนเดียวกัน 2 ครัง้ ในย่อหน้าเดียวกัน การอ้างครัง้ แรกให้
ระบุทงั ้ ชื่อหรือชื่อสกุลผูแ้ ต่งและปีพมิ พ์ ส่วนการอ้างครัง้ ทีส่ องให้ระบุเฉพาะชื่อหรือชื่อสกุลผูแ้ ต่ง
เพียงอย่างเดียว ยกเว้นการอ้างครัง้ ทีส่ องในย่อหน้าใหม่ให้ระบุเหมือนกับการอ้างครัง้ แรก เช่น
Willium (2001) administered a questionnaire ………………. Willium
revealed………[การอ้างครัง้ ทีส่ องในย่อหน้าเดียวกัน].
….. The questionnaire administered by Willium (2001) was used
by….[การอ้างครัง้ ทีส่ องในย่อหน้าใหม่]

2.2 ผูแ้ ต่ง 2 คน
ให้ระบุช่อื หรือชื่อสกุลผูแ้ ต่งทัง้ สองคนทุกครัง้ ทีม่ กี ารอ้างถึง
2.2.1 สาหรับเอกสารภาษาไทย
2.2.1.1 ถ้าอ้างอิงผูแ้ ต่งคนไทย ให้ใช้คาว่า “และ” เชื่อมระหว่างผูแ้ ต่งคนที่
1 และผูแ้ ต่งคนที่ 2 เช่น
โยธิน แสวงดี และ พิมลพรรณ อิศรภักดี (2533: 23-25)
2.2.1.2 ถ้าอ้างอิงผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ ให้ใช้คาว่า “และ” เชื่อมระหว่าง
ผูแ้ ต่งคนที่ 1 และผูแ้ ต่งคนที่ 2 เช่นกัน โดยใส่ช่อื สกุลผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศนัน้ ไว้ในวงเล็บด้วย
เช่น
กรีน และ แม็คครีนเนอร์ (Green & McCreaner, 1996: 2-6)
2.2.2 สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษ
2.2.2.1 ให้ใช้เครือ่ งหมาย "&" เชื่อมระหว่างผูแ้ ต่งคนที่ 1 และผูแ้ ต่งคน
ที่ 2 ในกรณีทอ่ี า้ งอิงภายในเครือ่ งหมายวงเล็บ เช่น
(Green & McCreaner, 1996: 2-6)
2.2.2.2 ให้ใช้คาว่า “and” เชื่อมระหว่างผูแ้ ต่งคนที่ 1 และผูแ้ ต่งคนที่ 2
ในกรณีอา้ งอิงแทรกในเนื้อหา เช่น
Green and McCreaner (1996: 2-6)
2.2.2.3 กรณีผแู้ ต่ง 2 คนทีม่ ชี ่อื สกุลเหมือนกัน แต่จดั พิมพ์คนละปี เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน ให้ระบุช่อื ต้นและชื่อกลาง (ถ้ามี) ของผูแ้ ต่งคนที่ 2 ก่อนชื่อสกุล คัน่
ด้วยเครือ่ งหมายอัฒภาค ( ; ) เช่น
(Luckman, 1999; G. L. Luckman, 2000)
(Goodwill, 2001; K. Goodwill, 2003)
2.3 ผูแ้ ต่ง 3-6 คน
การอ้างครัง้ แรกให้ระบุช่อื หรือชื่อสกุลผูแ้ ต่งทุกคน โดยผูแ้ ต่งคนที่ 1 ถึง 5 ให้
คันด้
่ วยเครือ่ งหมายจุลภาค ( , ) ส่วนผูแ้ ต่งคนสุดท้าย คันด้
่ วยคาว่า “และ” สาหรับเอกสาร
ภาษาไทย และเครือ่ งหมาย "&" สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษ ส่วนการอ้างอิงครัง้ ถัดไป ให้

ระบุเฉพาะผูแ้ ต่งคนแรก ตามด้วยคาว่า “และคณะ” หรือ “และคนอื่น ๆ” สาหรับเอกสาร
ภาษาไทย และ คาว่า “et al.” หรือ “and others” สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง
(ทัดดาว ผ่องพรรณ, รัตนากร ชุตมิ า, ศุภวรรณ สัจจานันท์ และ ไพโรจน์ เพ็ญสุข,
2529: 10)…..[อ้างอิงครัง้ แรก]….(ทัดดาว ผ่องพรรณ และคณะ, 2529: 15)…[อ้างอิงครัง้ ถัดไป]
Sorensen, Comphell & Ross (2005: 8-10) stated that……[อ้างอิงครัง้ แรก]…
(Sorensen et al., 2005: 31)……[อ้างอิงครัง้ ถัดไป]
กรณีทก่ี ารอ้างครัง้ ต่อมา เมื่อใช้ “และคณะ” หรือ “et al.” แล้ว ทาให้เกิดการ
สับสนระหว่างเอกสาร 2 เรือ่ งขึน้ ไป เช่น
(ทัดดาว ผ่องพรรณ, รัตนากร ชุตมิ า, ศุภวรรณ สัจจานันท์ และไพโรจน์ เพ็ญสุข,
2529)….[อ้างอิงครัง้ แรก]……….(ทัดดาว ผ่องพรรณ และคณะ, 2529)……[อ้างอิงครัง้ ถัดไป]
(ทัดดาว ผ่องพรรณ, สมศรี สุขโข และ ลออ อยูส่ วัสดิ ์, 2529)…………...[อ้างอิง
ครัง้ แรก]……… .(ทัดดาว ผ่องพรรณ และคณะ, 2529)……[อ้างอิงครัง้ ถัดไป]
จะเห็นว่าเมือ่ เขียนย่อจะได้รายการอ้างอิงเหมือนกัน ในกรณีน้ีเพื่อป้องกันมิให้
ผูอ้ ่านสับสนจึงควรระบุช่อื หรือชื่อสกุลผูแ้ ต่งในลาดับถัดไป เพื่อให้เกิดความแตกต่างของรายการ
เช่น
(ทัดดาว ผ่องพรรณ, รัตนากร ชุตมิ า, ศุภวรรณ สัจจานันท์ และ ไพโรจน์
เพ็ญสุข, 2529)….[อ้างอิงครัง้ แรก]……….(ทัดดาว ผ่องพรรณ, รัตนากร ชุตมิ า และคณะ,
2529)…… [อ้างอิงครัง้ ถัดไป]
(ทัดดาว ผ่องพรรณ, สมศรี สุขโข และ ลออ อยูส่ วัสดิ ์, 2529)……..[อ้างอิงครัง้
แรก]……………….(ทัดดาว ผ่องพรรณ, สมศรี สุขโข และคณะ, 2529)…… [อ้างอิงครัง้ ถัดไป]
ในการระบุคาว่า “และคณะ” หรือ “และคนอื่น ๆ” หรือ “et al.” หรือ “and
others” นัน้ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ งเป็ นแบบแผนเดียวกันตลอดทัง้ เล่ม
2.4 ผูแ้ ต่งมากกว่า 6 คน
การอ้างทุกครัง้ ให้ระบุเฉพาะชื่อหรือชื่อสกุลผูแ้ ต่งคนที่ 1 ตามด้วยข้อความ
“และคณะ” สาหรับเอกสารภาษาไทย และคาว่า “et al.” หรือ “and others” สาหรับเอกสาร
ภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง
ทัดดาว ลออโรจน์วงศ์ และคณะ (2541: 25)
(Piot et al., 1992: 2)

กรณีทอ่ี า้ งแล้วพบว่าทาให้มรี ายการอ้างอิงเหมือนกัน ให้ระบุช่อื หรือชื่อสกุล
ผูแ้ ต่งคนต่อมาเรือ่ ยๆ จนถึงผูแ้ ต่งทีไ่ ม่ซ้ากัน
2.5 ผูแ้ ต่งที่เป็ นสถาบัน
ให้ระบุช่อื ของสถาบันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้ผอู้ ่านสับสนกับสถาบันอื่นๆ ทีอ่ าจมี
ชื่อคล้ายๆ กัน โดยมีหลักการดังนี้
2.5.1 ให้ระบุช่อื สถาบันตามทีป่ รากฏ
(ชมรมผูส้ งู อายุจงั หวัดอุดรธานี, 2548)
(สมาคมผูส้ ่งออกไทย, 2538)
สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (2539)
2.5.2 ถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้เริ่ มต้นจากหน่ วยงานใหญ่ไปหน่ วยงานย่อย
ยกเว้นหน่วยงานทีม่ ผี ลงานเป็นทีร่ จู้ กั อาจลงจากหน่วยงานย่อยได้เลย เช่น
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาศาสตร์, 2542: 1)
(กรมศิลปากร, 2539: 10)
(กรมการฝึกหัดครู กองการเจ้าหน้าที่, 2540: 189)
การอ้างหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยควรอ้างถึงระดับกรมหรือเทียบเท่า โดย
เขียนอ้างหน่วยงานใหญ่มาก่อนทีละลาดับ ทัง้ นี้หากจาเป็นอาจจะระบุช่อื กระทรวงเพื่อความ
ชัดเจนยิง่ ขึน้ เพื่อป้องกันการอ้างซ้าหรือไม่เป็ นทีร่ จู้ กั โดยทัวไป
่ เช่น
(กระทรวงมหาดไทย สานักนโยบายและแผน, 2538: 13)
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2542: 6)
2.5.3 ถ้าเป็นหน่วยงานอิสระ หรือ เป็นหน่วยงานทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั กันดีในระดับชาติ
หรือเป็นชื่อเฉพาะ หรือเป็นคณะกรรมการทีม่ สี านักงานเป็นอิสระหรือมีการบริหารงานใน
ลักษณะของนิตบิ ุคคล ให้ระบุช่อื หน่วยงานหรือสถาบันหรือคณะกรรมการนัน้ ได้เลย เช่น
(สภาทนายความ, 2539: 165)
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540: 81-86)
(คณะกรรมการ…, 2537: 189)
(หอรัษฏากรพิพฒ
ั น์, 2528: 254)

2.5.4 ถ้าเป็นคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การจัดตัง้ โดยสถาบันเพื่อทาหน้าทีเ่ ฉพาะกิจ
ให้ถอื เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนัน้ จึงต้องลงนามสถาบันก่อน แล้วจึงระบุช่อื คณะกรรมการ
ตามมา เช่น
(สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานฯ, 2539)
2.5.5 กรณีสถาบันนัน้ ใช้อกั ษรย่อทีเ่ ป็ นทางการหรือเป็ นทีย่ อมรับกันทัวไป
่
การอ้างครัง้ แรกให้อา้ งชื่อเต็ม และใส่ช่อื ย่อไว้ในเครือ่ งหมายวงเล็บเหลีย่ ม [ ] ส่วนการอ้าง
ครัง้ ต่อไปใส่เฉพาะชื่อย่อ ดังตัวอย่าง
การอ้างครัง้ แรก
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน [สานักงาน ก.พ.] (2542: 25)
การอ้างครัง้ ต่อๆ ไป
สานักงาน ก.พ. (2542: 23)
การอ้างครัง้ แรก
(การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย [ททท.], 2536: 70)
การอ้างครัง้ ต่อๆ ไป
(ททท., 2536: 73)
การอ้างครัง้ แรก
World Health Organization [WHO] (1980)
การอ้างครัง้ ต่อๆ ไป
WHO (1998)
2.6 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
2.6.1 ถ้ามีบรรณาธิการ หรือผูร้ วบรวม ให้ระบุช่อื หรือชื่อสกุลบรรณาธิการ หรือ
ผูร้ วบรวมแทนชื่อหรือชื่อสกุลผูแ้ ต่ง และระบุคาว่า “บรรณาธิการ” หรือ “ผูร้ วบรวม” ไว้ใน
เครือ่ งหมายวงเล็บ (......) เสมอ เช่น
(พงษ์เทพ นนทนันท์ (บรรณาธิการ), 2546: 10-12)
(ศรีสุรางค์ ทรงสุวรรณ (ผูร้ วบรวม), 2539: 37)
(Natali & Godman (Eds.), 2000: 17)
(Andrew (Ed.), 1999: 14)

2.6.2 ถ้าไม่มที งั ้ บรรณาธิการ หรือ ผูร้ วบรวม ให้ใส่ช่อื เรื่องของบทความหรือชื่อ

เรือ่ งของหนังสือหรือเอกสารแทน โดยอาจใส่ช่อื เรือ่ งทีส่ มบูรณ์ หรือตัดให้สนั ้ ลงตามด้วย
เครือ่ งหมายจุดสามครัง้ (. . .) ก็ได้
สาหรับชื่อเรือ่ งของบทความ ให้ใส่ช่อื เรือ่ งให้ใส่ไว้ในเครือ่ งหมายอัญประกาศ
("…..") เช่น
("Mad cow", 2001)
(“โรคเอดส์ในประเทศโลกทีส่ าม . . .”, 2542)
ถ้าเป็นชื่อเรือ่ งของหนังสือหรือเอกสารให้พมิ พ์เป็น ตัวเอน เช่น
(ลิลติ พระลอ, 2500: 15-19)
(Sleep Medicine, 2001)
2.7 ไม่ปรากฏปี พิ มพ์
ให้ใส่ “ม.ป.ป.” สาหรับเอกสารภาษาไทย หรือ “n.d.” สาหรับเอกสาร
ภาษาอังกฤษ แทนปีพมิ พ์ ดังตัวอย่าง
คานูน สิทธิสมาน (ม.ป.ป.)
(พนัส นาคินทร์, ม.ป.ป.)
(Viravaidya, n.d.)
2.8 อยู่ในระหว่างตีพิมพ์
ให้ใส่ “ระหว่างตีพิมพ์” หรือ “in press” แทนปีพมิ พ์ ดังตัวอย่าง
อนุสรณ์ ศรีแก้ว (ระหว่างตีพมิ พ์)
(จาลอง ศรีเมือง, ระหว่างตีพมิ พ์)
(Viravaidya, in press)
2.9 ผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศที่มีชื่อสกุลซา้ กัน เอกสารปี พิ มพ์เดียวกัน
ให้ใส่ช่อื สกุล และอักษรย่อชื่อต้นและชื่อกลางด้วย เพื่อป้องกันการสับสน เช่น
(Smith R. J., 1994)
(Smith H., 1994)

2.10 เอกสารหลายเรื่องที่ มีผแ้ ู ต่งคนเดียวกัน
2.10.1 กรณีผแู้ ต่งคนเดียวกันเขียนเอกสารหลายเล่ม ปีพมิ พ์ต่างกัน ให้ระบุช่อื
หรือชื่อสกุลผูแ้ ต่งเพียงครัง้ เดียว แล้วระบุปีพมิ พ์ตามลาดับ โดยใช้เครือ่ งหมายอัฒภาค ( ; ) คัน่
ระหว่างปีพมิ พ์ และเรียงลาดับปีพมิ พ์จากน้อยไปหามาก เช่น
(อัษฎา พานิช, 2532: 74; 2534: 40-42; 2542: 15)
(Pratt, 1961: 238; 1967: 78)
2.10.2 กรณีผแู้ ต่งคนเดียวกันเขียนเอกสารหลายเล่ม และปีพมิ พ์ซ้ากัน ให้ระบุ
เรียงลาดับทีข่ องเล่มทีอ่ า้ งไว้หลังปีพมิ พ์ดว้ ย โดยใช้ตวั อักษร a b c… ตามลาดับสาหรับเอกสาร
ภาษาอังกฤษ และ ก ข ค.... ตามลาดับสาหรับเอกสารภาษาไทย เช่น
(Pratt, 2002a: 16-18; 2002b: 45)
(สมคิด สร้อยน้ า, 2549ก: 102; 2549ข: 103)
(อรศรี ทุมมานนท์, 2547ก: 5)
(อรศรี ทุมมานนท์, 2547ข: 7)
2.11 เอกสารหลายเรื่องที่มผี แ้ ู ต่งหลายคน
ในบางครัง้ จาเป็นทีต่ อ้ งอ้างเรือ่ งทีเ่ ขียนโดยผูแ้ ต่งต่างๆ กันพร้อมกัน เพื่อแสดง
แนวคิดและผลการศึกษาทีค่ ล้ายคลึงกัน ทาได้ 2 วิธคี อื
2.11.1 ให้เรียงรายการทีอ่ า้ งตามลาดับเอกสารทีป่ รากฏในเอกสารอ้างอิงท้าย
เล่ม โดยคันเอกสารแต่
่
ละเรื่องทีอ่ า้ งถึงด้วยเครือ่ งหมายอัฒภาค ( ; ) เช่น
(เจือ สตะเวทิน, 2516: 143; ปราโมทย์ นาครทรรพ และ ประภาศรี สีหอาไพ,
2546: 98-100; ทองสุข นาคโรจน์, 2536: 83)
(Brook et al., 2000: 107; Sorensen, 1988: 177)
(Greenberg & Bumbarger, 2000; Yawn et al., 2000)
2.11.2 ให้เรียงตามปีพมิ พ์จากน้อยไปหามาก โดยใช้เครือ่ งหมายอัฒภาค ( ; )
คันระหว่
่
างเอกสารทีอ่ ้างแต่ละเรือ่ ง เพื่อแสดงวิวฒ
ั นาการของเรือ่ งทีศ่ กึ ษา เช่น
(Woodward, 1965: 77-78; Fiedler, 1967: 15; Thompson, 1969: 125)
(เจือ สตะเวทิน, 2516: 143; ทองสุข นาคโรจน์, 2536: 83; ปราโมทย์ นาครทรรพ
และ ประภาศรี สีหอาไพ, 2546: 98-100)

2.12 หนังสือแปล
2.12.1 ให้ลงชื่อเจ้าของเรือ่ งเดิม ตามทีป่ รากฏในเอกสารทีอ่ า้ ง
(กอร์ดอน, 2545: 26)
2.12.2 ถ้าไม่ปรากฏเจ้าของเดิม ให้ลงชื่อผูแ้ ปล โดยระบุว่าเป็นผูแ้ ปลต่อท้าย
(อมร สิทธิอานวย (ผูแ้ ปล), 2542: 19)
(Handersons & Pearson (Trans.), 1966: 340)
2.13 บทวิ จารณ์ ให้ระบุช่อื ผูว้ จิ ารณ์ เช่น
(Dokecki, 1972: 18)
(เจิมศักดิ ์ ปิ่ นทอง, 2539: 9)
2.14 เอกสารอันดับรองหรือเอกสารทุติยภูมิ
ถ้าต้องการอ้างเอกสารทีผ่ แู้ ต่งได้อา้ งถึงในงานของตน การอ้างเช่นนี้ถอื ว่ามิได้
เป็นการอ้างถึงเอกสารนัน้ โดยตรง แต่เป็นการอ้างถึงเอกสารทีค่ ดั ลอกมาอีกต่อหนึ่ง สามารถทา
ได้ 2 วิธคี อื
2.14.1 กรณีให้ความสาคัญกับ ผูแ้ ต่งเอกสารเดิมมากกว่าให้ข้นึ ต้นด้วยผู้แต่ง
เอกสารเดิมต่อด้วยคาว่า “อ้างถึงใน” สาหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทย หรือ “quoted in” หรือ
“cited by” สาหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ตามด้วยผูแ้ ต่งเอกสารอันดับรอง
(สนิท ตัง้ ทวี, 2529: 122 อ้างถึงใน กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2545: 9)
(Ngo, 1988: 12 อ้างถึงใน พีรสิทธิ ์ คานวณศิลป์ และคณะ, 2549: 19)
(Nickson, 1994: 122 cited by Davinson, 2005: 19)
ถ้าเอกสารเดิมไม่มปี ี พมิ พ์ หรือไม่สามารถระบุหน้าได้ ให้ระบุ เฉพาะชื่อผู้แต่ง
เอกสารเดิม
(อรวรรณ สิทธิวงศ์ อ้างถึงใน มารศรี พนิตนันท์, 2546: 9)
2.14.2 กรณีให้ความสาคัญกับผูแ้ ต่งเอกสารอันดับรองมากกว่า ให้ขน้ึ ต้นด้วย
ผูแ้ ต่งเอกสารอันดับรอง ต่อด้วยคาว่า “อ้างจาก (quoting)” หรือ “กล่าวจาก (citing)” ต่อ
ด้วยผูแ้ ต่งเอกสารอันดับแรก

(กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2545: 9 อ้างจาก สนิท ตัง้ ทวี, 2529: 122).
(พีรสิทธิ ์ คานวณศิลป์ และคณะ, 2549: 19 อ้างจาก Ngo, 1988: 12)
(Davinson, 2005: 19 citing Nickson, 1994: 122)
2.15 เอกสารที่เป็ นส่วนหนึ่ งของหนังสือรวมบทความ
การอ้างถึงส่วนหนึ่งของหนังสือซึง่ เป็ นสิง่ พิมพ์รวมบทความหรือผลงานของ
ผูเ้ ขียนหลายคนและมีผรู้ บั ผิดชอบในการรวบรวม หรือทาหน้าทีเ่ ป็นบรรณาธิการ ให้ระบุ
เฉพาะนามผู้เขียนบทความ ในกรณีทไ่ี ม่ปรากฏนามผูเ้ ขียนบทความ ให้ใช้วธิ กี ารอ้างอิงแบบ
เดียวกับการอ้างเอกสารทีไ่ ม่ปรากฏนามผูแ้ ต่ง
2.16 เอกสารทัง้ เล่ม
การอ้างถึงทฤษฎี ผลการสารวจหรือผลการวิจยั ในลักษณะทีเ่ ป็นการสรุป
แนวคิดจากเอกสารทัง้ เล่ม หรือจากเอกสารหลายๆ เล่ม ให้ระบุช่อื ผูแ้ ต่งและปีพมิ พ์ โดยไม่ตอ้ ง
ระบุเลขหน้า เช่น
(กมล รุง่ เจริญไพศาล และ ถนอม ศรีสุวรรณ, 2548)
(สุทธิพงษ์ ธรรมกุล, 2541)
2.17 การอ้างอิ งเอกสารพิ เศษ
การอ้างอิงเอกสารพิเศษ เช่น จดหมาย ต้นฉบับตัวเขียน จดหมายเหตุ
ปาฐกถา บรรยาย รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ สไลด์ ฟิลม์ สตริป เทป แผนที่
บทภาพยนตร์ และสื่อไม่ตพี มิ พ์อ่นื ๆ ให้ระบุลกั ษณะพิเศษของวัสดุนัน้ ด้วย เพื่อให้ทราบว่าจะ
ไปดูรายละเอียดในส่วนใดของรายการอ้างอิง และเพื่อให้ทราบว่าเอกสารทีอ่ า้ งถึงนี้เป็นเอกสาร
พิเศษและมีลกั ษณะพิเศษแตกต่างจากเอกสารอื่น เช่น
2.17.1 จดหมาย
(สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ ภาพ, พระราชหัตถเลขาถึง ม.จ.หญิง พูนพิศมัย ดิศกุล)
(Kate, letter to John Benton)
(ทวี บุณยเกียรติ, จดหมาย)

2.17.2 ต้นฉบับตัวเขียนและจดหมายเหตุ
(สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ, จดหมายเหตุรายวัน, พิมพ์
เป็นบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าอุไรวรรณ ทองใหญ่ ลงวันที่ 7 มิถุนายน
2520)
(กรมศิลปากร, 2500 (แผ่นเสียง) 33 ½ รอบต่อนาที สองหน้า “บทเห่เรือ”)
(เอราวัณภาพยนตร์, 2500 (ภาพยนตร์) 16 มม. ขาว-ดา, เสียง 25 นาที
“เชือ้ เพลิงใหม่”)
(F.O.371/1221. General Report on Siam for 1910)
2.17.3 ปาฐกถา บรรยาย
(พุทธทาสภิกขุ, บรรยาย)
(Benson, Lecture)
2.17.4 เทป
(ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์ ปราโมช, เทปตลับ, 2540)
2.17.5 สไลด์ ฟิ ล์มสตริ ป และภาพยนตร์
(กรมส่งเสริมการเกษตร, สไลด์)
(คนดีศรีอยุธยา, ภาพยนตร์)
2.17.6 รายการวิ ทยุ-โทรทัศน์
(ธนาคารกรุงเทพ, โทรทัศน์ “รับอรุณยามเช้า”)
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, บทวิทยุ “การจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาท้องถิน่ ”)
การอ้างเอกสารพิเศษเหล่านี้ ถ้าหัวข้อใดก็ตามทีม่ นี ามซ้ากันให้ใช้อกั ษร ก ข ค...
หรือ a b c…. กากับไว้หลังชื่อเช่นกัน
(พุทธเลิศหล้านภาลัย ก. สมุดไทยดา อักษรไทย เส้นรงค์: 42-43)
(พุทธเลิศหล้านภาลัย ข. สมุดไทยดา อักษรไทย: 47-48)

2.18 การบรรยาย/อภิ ปราย/สัมภาษณ์
2.18.1 ถ้าต้องการอ้างอิงบทสัมภาษณ์ การบรรยายทางวิชาการ หรือการ
อภิปรายทางวิชาการให้ใส่ช่อื ผูบ้ รรยาย ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ โดยระบุให้ทราบหลังชื่อว่าเป็นการ
บรรยายหรือสัมภาษณ์ เช่น
(ชวน หลีกภัย, บรรยาย)
(แก้วสรร อติโพธิ, สัมภาษณ์)
2.18.2 ถ้าเป็นเอกสารประเภทจดหมาย บันทึกการสนทนา บันทึกการ
สัมภาษณ์ ฯลฯ ให้ระบุช่อื ผูเ้ ขียน ลักษณะพิเศษ พร้อมกับวันที่ (ถ้ามี) เช่น
(ชวน หลีกภัย, สัมภาษณ์, 5 กันยายน 2539)
(คุณหญิงปรียา กุลละวนิช, สัมภาษณ์ 15 เมษายน 2545)
(Buch, Interview, May 7, 1995)
2.19 เอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์
การอ้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้อา้ งอิงเหมือนกับเป็ น
เอกสารทัวไป
่ โดยระบุช่อื หรือชื่อสกุลผูแ้ ต่ง ตามด้วยปีพมิ พ์ และเลขหน้า (ถ้ามี) ไว้ในวงเล็บ
ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
2.19.1 หากต้องการอ้างอิงข้อมูลบางส่วนในเนื้อเรือ่ งจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ให้ระบุเลขหน้า เลขประจาบท หรือตารางในตาแหน่งทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ให้ใช้คาย่อ “p” หรือ
“pp”สาหรับคาว่า page หรือ “chap” สาหรับคาว่า chapter เช่น
(Koch & Buch, 1991, p. 32)
(Brook, 1999, chap. 5)
(May & Might, 1999, pp. 80-85)
2.19.2 ในกรณีทเ่ี อกสารนัน้ ไม่ระบุเลขหน้า ให้ใช้เลขของย่อหน้าแทน โดยให้
ใช้คาย่อว่า “para” แทนคาว่า paragraph หรือใช้สญ
ั ลักษณ์ คือ ¶ และตามด้วยหมายเลข
หรืออาจจะระบุช่อื section แล้วตามด้วยหมายเลขย่อหน้า เช่น
(Jackson, 2001, ¶ 5)
(Hudson, 1989, Conclusion section, para.1)

2.19.3 ต้องการอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซด์ทงั ้ เว็บไซด์ การอ้างอิ งไม่จาเป็ นต้อง
ระบุรายการนี้ ไว้ในรายการอ้างอิ งท้ายเล่ม ให้อา้ งทีอ่ ยูข่ องเว็บไซด์ (URL) แทน เช่น
Witchcraft in Europe is a site that presents the full text of many works in the
literature of witchcraft and demonology (http://www.witchcraft.psmedia.com/).

รายละเอียด
การอ้างอิงส่วนท้ายบทความ
การอ้างอิงส่วนท้ายบทความ เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทัง้ หมดทีผ่ เู้ ขียนได้ใช้
อ้างอิงในการเขียนบทความนัน้ ๆ โดยอาจรวบรวมเป็ นเอกสารอ้างอิง (References) ซึง่ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักทัวไป
่
ชื่อผูแ้ ต่ง.//(ปีพมิ พ์).//ชื่อเรื่อง.//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (ครัง้ ที่ 2 เป็นต้นไป).//สถานทีพ่ มิ พ์:/
///////สานักพิมพ์.
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย “ / ” ในตัวอย่าง เป็นการบอกถึงการเว้นระยะของรายการแต่ละ
รายการเท่านัน้ ในการเขียนรายงานไม่ตอ้ งใช้ “ / ”
1. ชื่อผู้แต่ง
1.1 ผูแ้ ต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย
ให้ใส่ช่อื และชื่อสกุลตามลาดับ โดยไม่ตอ้ งใส่คานาหน้าชื่อ ยศ ตาแหน่ง หรือ
คุณวุฒ ิ ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดรศักดิ ์ ให้นาไปใส่ทา้ ยชื่อสกุล โดยใช้เครือ่ งหมายจุลภาค ( , )
คันระหว่
่
างชื่อกับราชทินนามและฐานันดรศักดิ ์ ส่วนสมณศักดิ ์ให้คงรูปตามเดิมดังตัวอย่าง
สัญญา ธรรมศักดิ ์
ประเวศ วะสี
สุขมุ พันธ์ บริพตั ร, ม.ร.ว.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต)
1.2 ผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศหรือผูแ้ ต่งคนไทยทีแ่ ต่งเอกสารเป็ นภาษาต่างประเทศ
ให้ขน้ึ ต้นด้วย ชื่อสกุล ตามด้วยตัวอักษรย่อของชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี) และใช้
เครือ่ งหมายจุลภาค ( , ) คันระหว่
่
างชื่อสกุลและอักษรย่อของชื่อต้น ชื่อกลาง เช่น
Alleyne, R. L.
Panyarachun, A.

1.3 หนังสือทีม่ บี รรณาธิการหรือผูร้ วบรวม และต้องการอ้างถึงหนังสือทัง้ เล่ม
หนังสือทีม่ บี รรณาธิการ (Editor) ให้เขียนชื่อหรือชื่อสกุลบรรณาธิการแทน
ผูแ้ ต่ง และระบุคาว่า "บรรณาธิ การ" หรือ "Ed." หรือ "Eds." ไว้ทา้ ยชื่อหรือชื่อสกุล
บรรณาธิการ โดยใส่เครือ่ งหมายวงเล็บ ( ) เช่น
สมจิต หนุเจริญกุล. (บรรณาธิการ)
Ray, L. (Ed.)
Stock, G., & Campbell, J. (Eds.)
หนังสือทีม่ ผี รู้ วบรวม (Compiler) ให้ใส่คาว่า “ผูร้ วบรวม” หรือ “Comp.”
หรือ “Comps.” ไว้ในเครือ่ งหมายวงเล็บ ( ) ต่อท้ายชื่อหรือชื่อสกุลผูร้ วบรวม เช่น
สมพันธ์ เตชะอธิก. (ผูร้ วบรวม)
Hernon, P. (Comp.)
1.4 ผูแ้ ต่งทีเ่ ป็นสถาบัน
1.4.1 สาหรับเอกสารภาษาไทย ให้ลงชื่อสถาบันนัน้ ๆ ตามทีป่ รากฏในเอกสาร
และเว้นวรรคจากหน่ วยใหญ่ ไปหาหน่ วยงานย่อย เช่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาสุขศึกษา
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักนายกรัฐมนตรี สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
1.4.2 สาหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ให้ลงชื่อสถาบันนัน้ ๆ ตามทีป่ รากฏใน
เอกสาร และใช้เครือ่ งหมายจุลภาค ( , ) คันจากหน่
่
วยใหญ่ ไปหาหน่ วยงานย่อย เช่น
Mahidol University, Institute for Population and Social Research
1.5 ผูแ้ ต่ง 2 คน
ให้ใส่ช่อื และชื่อสกุลทัง้ สองคนตามลาดับทีป่ รากฏ โดยระหว่างผูแ้ ต่งคนที่ 1
และผูแ้ ต่งคนที่ 2 ให้เชื่อมด้วยคาว่า “และ” สาหรับเอกสารภาษาไทย หรือเครือ่ งหมาย “&”
สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษ เช่น
สุวฒ
ั นา วิบลู ย์เศรษฐ์ และ เกือ้ วงศ์บุญสิน
Fukutake, T., & Marioka, K.
Stock, G., & Campbell, J.

1.6 ผูแ้ ต่ง 3 - 6 คน
ให้ใส่ช่อื หรือชื่อสกุลผูแ้ ต่งคนแรก คันด้
่ วยเครือ่ งหมายจุลภาค ( , ) แล้วจึงใส่ช่อื
คนทีส่ องไปเรือ่ ยๆ จนถึงคนที่ 5 แล้วจึงเชื่อมด้วยคาว่า “และ” หรือ “&” ก่อนใส่ช่อื หรือชื่อสกุล
ผูแ้ ต่งคนสุดท้าย เช่น
ทัดดาว ผ่องพรรณ, รัตนากร ชุตมิ า, ศุภวรรณ สัจจานันท์ และ ไพโรจน์ เพ็ญสุข
ทัดดาว ผ่องพรรณ, รัตนากร ชุตมิ า, ศุภวรรณ สัจจานันท์, ไพโรจน์ เพ็ญสุข,
สมศรี สุขโข และ ลออ อยูส่ วัสดิ ์
Mann, J. M., Tarantola, D. J., Netter, T.W., Sande, P., Volberding, A.,
& Berger, J.
1.7 ผูแ้ ต่งมากกว่า 6 คน
ให้ระบุช่อื และชื่อสกุลผูแ้ ต่งคนแรก คนทีส่ องไปเรือ่ ย ๆ จนถึงคนที่ 6 คันด้
่ วย
เครือ่ งหมายจุลภาค ( , ) จากนัน้ ให้ระบุคาว่า "และคณะ" หรือ "และคนอื่นๆ" หรือ "et al."
หรือ "and others" แทนคนที่ 7 เป็นต้นไป เช่น
ทัดดาว ผ่องพรรณ, รัตนากร ชุตมิ า, ศุภวรรณ สัจจานันท์, ไพโรจน์ เพ็ญสุข,
สมศรี สุขโข, ลออ อยูส่ วัสดิ ์ และคณะ
Netti, B. P., Algatt-Bergstrom, P. J., Sande, P., Wollan, P., Greco, M.,
Mann, J. M., et al.
1.8 ผูแ้ ต่งทีใ่ ช้นามแฝง
ถ้าทราบนามจริงให้วงเล็บนามจริงไว้ แต่ถา้ ไม่ทราบให้ระบุคา “นามแฝง” ไว้ใน
เครือ่ งหมายวงเล็บต่อท้าย เช่น
ทมยันตี (วิมล เจียมเจริญ)
ประกายพรึก (นามแฝง)
1.9 ถ้าไม่ปรากฏผูแ้ ต่ง ผูร้ วบรวม หรือบรรณาธิการ ให้ใส่ช่อื เรือ่ ง/ชื่อหนังสือแทน
รายการผูแ้ ต่ง

2. ปี ที่พิมพ์
2.1 ให้ระบุเฉพาะตัวเลขปี พ.ศ. ทีพ่ มิ พ์หนังสือเล่มนัน้ สาหรับเอกสารภาษาไทย
หรือ ค.ศ. สาหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ไว้ในเครือ่ งหมายวงเล็บ ( ) ต่อจากชื่อผูแ้ ต่ง
โดยไม่ต้องระบุคาว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ. เช่น
Spencer, M. (1996)
ประเวศ วะสี. (2541)
2.2 กรณีหน้าปกในไม่ปรากฏปีทพ่ี มิ พ์ แต่ปีทพ่ี มิ พ์ปรากฏในส่วนอื่นๆ ของหนังสือ
เช่น คานา หรือ ปกหลัง ให้ระบุไว้ในเครือ่ งหมายวงเล็บเหลีย่ ม [ ] แทน เช่น
Norbeck, P. [1998]
ประเวศ วะสี. [2549]
2.3 กรณีไม่ปรากฏปีทพ่ี มิ พ์
ให้ใส่ “ม.ป.ป.” หมายถึง ไม่ปรากฏปีทพ่ี มิ พ์ หรือ “n.d.” หมายถึง no date
แทน โดยใส่ไว้ในเครือ่ งหมายวงเล็บเหลีย่ ม [ ] เช่น
คานูน สิทธิสมาน. [ม.ป.ป.]
Crawford, N. L. [n.d.]
2.4 งานทีย่ งั ไม่ออกเผยแพร่ หรืออยูใ่ นระหว่างตีพมิ พ์
ใช้คาว่า “ระหว่างตีพิมพ์” หรือ “in press” โดยใส่ในเครือ่ งหมายวงเล็บ ( )
ต่อท้ายชื่อผูแ้ ต่ง เช่น
สิปปนนท์ เกตุทตั . (ระหว่างตีพมิ พ์)
Davis, M., & Newton, S. C. (in press)
2.5 ถ้าเป็นการอ้างอิงบทความจากหนังสือพิมพ์หรือฐานข้อมูล ซึง่ ต้องระบุวนั และ
เดือนของบทความทีส่ บื ค้นได้
รูปแบบของการระบุให้เป็นไปตามธรรมเนียมนิยมของภาษานัน้ เช่น
ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริกา. เดลิ นิวส์,
หน้า 6.
อานันท์ ปนั ยารชุน. (2541, 29 มีนาคม-1 เมษายน). ธรรมรัฐกับอนาคตของ
ประเทศไทย. ฐานเศรษฐกิ จ, หน้า 9.

ข้อสังเกต การอ้างปีทพ่ี มิ พ์ ให้ใส่เครือ่ งหมายมหัพภาค ( . )
หลังเครือ่ งหมายวงเล็บ ( ) เสมอ
3. ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง
3.1 ชื่อหนังสือหรือชื่อเรือ่ ง (Title of Publication)
ให้ใส่ช่อื เต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร โดยให้พมิ พ์เป็ น ตัวเอน (Italic) หรือ
ตัวหนา (Bold) ก็ได้ แต่ถ้าใช้รปู แบบใดให้ใช้แบบนัน้ ตลอดทัง้ เล่ม สาหรับชื่อเรือ่ ง
ภาษาอังกฤษ ให้พมิ พ์ตวั อักษรตัวแรกของคาแรกเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนคาอื่นๆ ให้ขน้ึ ต้นด้วย
ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นกรณีทเ่ี ป็นชื่อเฉพาะ เช่น
เทียนฉาย กีระนันท์. (2542). การวิ เคราะห์ตลาดแรงงาน: แนวคิ ดเชิ งทฤษฎี .
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Levy, J. A. (1998). HIV and the pathogenesis of AIDS. Washington, DC:
ASM Press.
3.2 ถ้ามีช่อื เรือ่ งรอง (Sub-title หรือ Two-part Title)
ให้ใส่ช่อื เรือ่ งรองตามหลังชื่อเรือ่ ง คันด้
่ วยเครือ่ งหมายทวิภาค ( : ) กรณีช่อื
เรือ่ งภาษาอังกฤษ ให้พมิ พ์อกั ษรตัวแรกของคาแรกของชื่อเรือ่ งรองเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
ส่วนคาอื่นๆ ให้ขน้ึ ต้นด้วยตัวพิมพ์เล็กเช่นเดียวกัน ยกเว้นกรณีทเ่ี ป็ นชื่อเฉพาะเช่น
ปรีชา จาปารัตน์ และ ไพศาล ชัยมงคล. (2520). การบริ หารพัสดุ: ทฤษฎีและ
ปฏิ บตั ิ . กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
Banta, G. R. (1982). Asian cropping systems research: Microeconomic
evaluation procedures. Ottawa: International Development Research
Center.
3.3 ชื่อเรือ่ งมีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใส่เฉพาะภาษาไทย เช่น
การอ้างอิงหนังสือชื่อ
เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทย (Essay on Thailand)
ให้ระบุช่อื เรือ่ งเป็น
เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทย

3.4 หนังสือทีเ่ ขียนเป็นภาษาไทยแต่ช่อื เรือ่ งเป็ นภาษาอังกฤษ
ให้ถอดคาเป็นภาษาไทยก่อน แล้วจึงใส่ช่อื ภาษาอังกฤษไว้ในเครื่องหมาย
วงเล็บ ( ) โดยใช้หลักของการทับศัพท์ เช่น โน้ ตบุค๊ (Note Book) เป็นต้น
ข้อสังเกต

1. ถ้าภายในชื่อเรือ่ งมีคาย่อ ให้พมิ พ์ตามทีป่ รากฏในเอกสารต้นฉบับ
2. ให้ใส่เครือ่ งหมายมหัพภาค ( . ) หลังชื่อเรือ่ งทุกครัง้

4. ครัง้ ที่พิมพ์
ให้ใส่ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ตงั ้ แต่ครัง้ ที่ 2 ขึน้ ไป ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ระบุลาดับทีข่ องการนับ
ตัวเลขด้วย เช่น
เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
Harry Potter. 5th ed.
หากมีขอ้ ความระบุการปรับปรุงแก้ไข (Revised) หรือการแก้ไขเพิม่ เติม (Enlarged)
ให้ใส่ไว้ดว้ ย เช่น
พิมพ์ครัง้ ที่ 2
2nd ed.
พิมพ์ครัง้ ที่ 3 ฉบับปรับปรุง 3rd rev. ed.
พิมพ์ครัง้ ที่ 2 แก้ไขเพิม่ เติม 2nd rev. & enl. ed.
Springer, S. P., & Deutsch, G. (1985). Left brain, right brain (Rev. ed.).
New York: W. H. Freeman.
ข้อสังเกต ให้ใส่เครือ่ งหมายมหัพภาค ( . ) หลังครัง้ ทีพ่ มิ พ์ทุกครัง้
5. สถานที่พิมพ์
5.1 ให้ระบุช่อื เมืองหรือชื่อจังหวัดซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของสานักพิมพ์ตามทีป่ รากฏใน
เอกสาร ถ้ามีหลายเมือง ให้ใส่ช่อื แรกเท่านัน้ ในกรณีทม่ี ชี ่อื เมืองซ้ากันหรือเป็ นเมืองที่ไม่เป็นที่
รูจ้ กั มากนักให้ระบุอกั ษรย่อหลังชื่อเมืองด้วย โดยคันด้
่ วยเครือ่ งหมายจุลภาค ( , ) เช่น
กรุงเทพฯ
New York
Princeton, NJ.

5.2 ถ้าไม่ปรากฏชื่อเมืองให้ใส่ “ม.ป.ท.” หมายถึง ไม่ปรากฏสถานทีพ่ มิ พ์ สาหรับ
เอกสารภาษาไทย หรือ “n.p.” หมายถึง no place สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษแทน โดยใส่ใน
เครือ่ งหมายวงเล็บเหลีย่ ม [ ] เช่น
[ม.ป.ท.]
[n.p.]
ข้อสังเกต ให้ใส่เครือ่ งหมายทวิภาค ( : ) หลังสถานทีพ่ มิ พ์ทุกครัง้

6. สานักพิ มพ์หรือโรงพิ มพ์หรือผู้จดั พิ มพ์
6.1 ให้ระบุตามทีป่ รากฏในหน้าปกใน หากมีทงั ้ ชื่อสานักพิมพ์และชื่อโรงพิมพ์
ให้ใส่ช่อื สานักพิมพ์
6.2 ถ้ามีหลายสานักพิมพ์ ให้ใส่ช่อื สานักพิมพ์แรกหรือชื่อสานักพิมพ์ทพ่ี มิ พ์
ด้วยตัวหนาหรือตัวใหญ่เป็นพิเศษ
6.3 ถ้าไม่ปรากฏชื่อสานักพิมพ์ทงั ้ ในหน้าปกใน หลังหน้าปกใน ให้ใส่ช่อื
โรงพิมพ์แทน เช่น โรงพิมพ์คุรสุ ภาลาดพร้าว เป็นต้น
6.4 ถ้าเป็นสิง่ พิมพ์ทผ่ี ลิตโดยสถาบัน เช่น หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่างๆ
ให้ใส่ช่อื สถาบัน เช่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มูลนิธโิ ครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กรณีหน่วยงานเป็นชื่อเดียวกับชื่อผูแ้ ต่ง ให้เขียนด้วยคาย่อ เช่น
กรมการศาสนา. (2542). วัดธรรมกาย. กรุงเทพฯ: กรมฯ.
6.5 คาประกอบทัง้ หลาย เช่น บริษทั , ห้างหุน้ ส่วนจากัด, Incorporation,
Limited, Ltd. ให้ตดั ออก เช่น
สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จากัด ให้ใช้คาว่า
ไทยวัฒนาพานิช
Longman Group Ltd.
ให้ใช้คาว่า
Longman Group
6.6 ไม่ปรากฏชื่อสานักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ ให้ระบุคาว่า “ม.ป.พ.” หรือ “n.p.”
โดยระบุไว้ในเครือ่ งหมายวงเล็บเหลีย่ ม เช่น [ม.ป.พ.] หรือ [n.p.]
ข้อสังเกต ให้ปิดท้ายส่วนสถานทีพ่ มิ พ์ดว้ ยเครือ่ งหมายมหัพภาค ( . ) เสมอ

รูปแบบและตัวอย่าง
1. หนังสือทัวไป
่
1.1 ผูแ้ ต่ง 1 คน
ชื่อผูแ้ ต่ง.//(ปีพมิ พ์).//ชือ่ เรือ่ ง.//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (ครัง้ ที่ 2 เป็นต้นไป).//สถานทีพ่ มิ พ์:/
///////สานักพิมพ์.
หรือ
ชื่อผูแ้ ต่ง.//(ปีพมิ พ์).//ชื่อเรื่อง.//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (ครัง้ ที่ 2 เป็นต้นไป).//สถานทีพ่ มิ พ์:/
///////สานักพิมพ์.

1.1.1 ผูแ้ ต่งทัวไป
่
อมรา คัมภิรานนท์. (2540). พันธุศาสตร์ของเซลล์. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Whitfielf, P. (1998). Evolution: The greatest story ever told. London:
Marshall Publishing.
1.1.2 ผูแ้ ต่งมีฐานันดรศักดิ์ /บรรดาศักดิ์
พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตโต). (2541). ธรรมะกับการทางาน. พิมพ์ครัง้ ที่ 5.
กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.
วิจติ รวาทการ, หลวง. (2541). ทางสู้ในชีวิต. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊ค.
อากาศดาเกิง รพีพฒ
ั น์, ม.จ. (2541). ละครแห่งชีวิต. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.
1.1.3 ผูแ้ ต่งที่ใช้นามแฝง
ชมจันทร์ (นามแฝง). (2541). อรุณในราตรี. กรุงเทพฯ: คมบาง.

1.2 ผูแ้ ต่ง 2 คน
ผูแ้ ต่งคนที่ 1/และหรือ&/ผูแ้ ต่งคนที่ 2.//(ปีพมิ พ์).//ชื่อเรื่อง.//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (ครัง้ ที่ 2
///////เป็ นต้นไป).//สถานทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์.
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย “ / ” ในตัวอย่าง เป็นการบอกถึงการเว้นระยะของรายการแต่ละ
รายการเท่านัน้ ในการเขียนรายงานไม่ตอ้ งใช้ “ / ”
เชาวน์ ชิโนรักษ์ และ พรรณี ชิโนรักษ์. (2528). ชีววิ ทยา 3. พิมพ์ครัง้ ที่ 5.
กรุงเทพฯ: บูรพาสาส์น.
Levetin, E., & Mcmahon, K. (2003). Plants and society. 3rd ed. Boston:
McGraw-Hill.
ผูแ้ ต่งชาวไทยและชาวต่ างชาติ
Thaithong, S., & Geoffrey, B. (1992). Malaria Parasites. Bangkok:
Chulalongkorn University.
1.3 ผูแ้ ต่ง 3-6 คน
ผูแ้ ต่งคนที่ 1, ผูแ้ ต่งคนที่ 2,...... , และหรือ&/ผูแ้ ต่งคนที่ 6.//(ปีพมิ พ์).//ชื่อเรื่อง.//
///////ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (ครัง้ ที่ 2 เป็นต้นไป).//สถานทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์.
สุปราณี ชินบุตร, กัลยา จาเริญรัตนะ และ ชะลอ ลิม้ สุวรรณ. (2536). เนื้ อเยื่อของ
ปลาช่อน. [ม.ป.ท.]: [ม.ป.พ.].
Faber, M., Manstettan, R., & Proops, J. (1996). Ecological: Concepts and
methods. Cheltenham: Elgar.
1.4 ผูแ้ ต่งมากกว่า 6 คน
ผูแ้ ต่งคนที่ 1, ผูแ้ ต่งคนที่ 2, ....., ผูแ้ ต่งคนที่ 6 /และคณะหรือet al.//(ปีพมิ พ์).//
///////ชื่อเรื่อง.//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (ครัง้ ที่ 2 เป็นต้นไป).//สถานทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์.

ธงชัย คืนถิน่ , พิภพ ธงธวัชชัย, สุธ ี แซ่ลม้ิ , นพชัย เดชอุดม, พงษ์พนั ธ์ วรพัฒน์ , ศิร ิ
ดิถเี จริญ และคณะ. (2543). การพัฒนารูปแบบการดูแลจากคนใน
ครอบครัวของผูส้ งู อายุที่ป่วยเรื้อรัง. นครราชสีมา: สีมาการพิมพ์.
1.5 ผูแ้ ต่งที่เป็ นสถาบันหรือเป็ นนิ ติบคุ คล
ชื่อสถาบัน.//(ปีพมิ พ์).//ชื่อเรื่อง.//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (ครัง้ ที่ 2 เป็นต้นไป).//สถานทีพ่ มิ พ์:/
///////สานักพิมพ์.
กรมการศาสนา. (2542). วัดธรรมกาย. กรุงเทพฯ: กรมฯ.
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิต.ิ (2541). สมุดรายงานสถิ ติ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2541. กรุงเทพฯ: กองฯ.
Office of the National Culture Commision (ONCC). (1990). Essay on cultural
Thailand. Bangkok: ONCC.
1.6 หนังสือที่มีบรรณาธิ การหรือผู้รวบรวมและต้องการอ้างหนังสือทัง้ เล่ม
ชื่อผูแ้ ต่ง.//(บรรณาธิการ).//(ปีพมิ พ์).//ชื่อเรื่อง.//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (ครัง้ ที่ 2 เป็นต้นไป).//
///////สถานทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์.
พิทยา ว่องกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ:
โครงการวิถที รรศน์.
Stock, G., & Campbell, J. (Eds.). (2000). The human genome: An
exploration of the science and the ethics of altering, the genes we
pass to children. New York: Oxford University Press.
Brand, M., & Harnish, R. M. (Eds.). (1986). The representation of knowledge
and belief. Tucson, AZ: University of Arizona Press.
1.7 ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง
ชือ่ เรือ่ ง.//(ปีพมิ พ์).//สถานทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์.

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544. (2542). กรุงเทพฯ: สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี.
การวิ เคราะห์เชิ งเศรษฐกิ จการใช้ป๋ ยในการผลิ
ุ
ตพืช. (2538). กรุงเทพฯ: กองวิจยั
เศรษฐกิจการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (เอกสารเศรษฐกิจ
การเกษตร เลขที่ 89/2538).
The idea of holy. (1959). [n.p.]: Pelican Books.
The American heritage dictionary. (1991). Boston: Houghton Mifflin.
2. หนังสือแปล
ชื่อผูแ้ ต่ง.//(ปีพมิ พ์).//ชื่อเรื่อง(ชื่อผูแ้ ปล, ผูแ้ ปล).//แปลจาก/ชื่อเรื่องเดิ ม (ถ้ามี).//
///////สถานทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์./(ปีทพ่ี มิ พ์ตน้ ฉบับ [ถ้ามี])
คูนิโอะ, วาย. (2531). การพัฒนาเศรษฐกิ จญี่ปนุ่ (สุกญ
ั ญา นิธงั กูร และ อนงค์
โรจน์วณิชย์, ผูแ้ ปล). กรุงเทพฯ: มูลนิธโิ ครงการตาราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์.
คอน, เอส. (2525). นมและผลิ ตภัณฑ์นม (เสาวลักษณ์ ภูมวิ สนะ, ผูแ้ ปล). แปล
จาก Milk and Milk Products in Human Nutrition. กรุงเทพฯ: สานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ,
สตีเวนสัน, วี. (2536). นายอิ นทร์ผป้ ู ิ ดทองหลังพระ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ, ทรงแปล). แปลจาก A Man Called Intrepid. กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ .
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W.
Truscott & F. L. Emoly, Trans.). New York: Dovers.
Ebbinghaus, H. (1913). Memory (H. A. Rueger & C. E. Bussenius, Trans.).
New York: Teachers College. (Original work published 1885)
ถ้าไม่ทราบชื่ อผู้แต่ ง ชื่ อเรื่องเดิ ม
ให้ระบุช่อื ผูแ้ ปล ตามด้วยคาว่าผูแ้ ปลในเครื่องหมาย วงเล็บ ( ) เช่น
วันชัย ขันตี และคณะ (ผูแ้ ปล). (2537). วิ สยั ทัศน์ 2020. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊ค.

กรณี ไม่ระบุชื่อผูแ้ ปล
ให้เขียนรายการเอกสารอ้างอิงเช่นเดียวกับเอกสารประเภทหนังสือ เพียงแต่
ระบุขอ้ ความในวงเล็บว่า (translated from ….….. ภาษาต้นฉบับ) ต่อจากชื่อหนังสือโดยไม่ม ี
เครือ่ งหมายวรรคตอนคัน่ เช่น
Millot, G. 1970. Geology of Clays (translated from French). New York:
Springer Verlag,
3. รายงาน
เอกสารประเภทรายงาน (Technical Reports) เป็นเอกสารทีจ่ ดั พิมพ์ขน้ึ โดย
หน่วยงานเพื่อรวบรวมผลงานทีไ่ ด้ทามา อาจจะจัดพิมพ์สม่าเสมอในรูปรายงานประจาปี หรือ
พิมพ์เป็นครัง้ คราว
3.1 หากเป็นรายงานทีป่ ระกอบด้วยเรือ่ งจากผูเ้ ขียนหลายคน ให้เขียนรายการ
เอกสารและสิง่ อ้างอิงลักษณะเดียวกับรายงานการประชุม
3.2 รายงานทีม่ เี รือ่ งผูเ้ ขียนเพียงคนเดียวหรือคณะเดียว เขียนรายการเอกสารและ
สิง่ อ้างอิงตามรูปแบบต่อไปนี้
ผูร้ ายงาน.//(ปีพมิ พ์).//ชื่อชุดของเอกสารและลาดับที่ .//สถานทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์.
3.2.1 ชื่อผูร้ ายงาน หากบุคคลเป็นรายงาน เขียนเช่นเดียวกับหนังสือ กรณี
สมาคมสภาคณะกรรมการ กรม หรืออื่นๆ เป็นผูร้ ายงาน ให้ระบุช่อื หน่วยงานลาดับต้นทีส่ ุด
3.2.2 ปีทพ่ี มิ พ์ ระบุปีทพ่ี มิ พ์รายงานฉบับนัน้
3.2.3 ชื่อชุดของเอกสารและลาดับที่ ระบุช่อื ของเอกสารชุดนัน้ ๆ โดยใช้ช่อื เต็ม
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี. (2530).
รายงานสถานภาพการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เล่ม 2.
กรุงเทพฯ: ศูนย์ฯ
Kinnell, M., Usherwood, B., & Jones, K. (1999). British library research and
innovation report no.172. London: Library Association.

4. หนังสือที่จดั พิ มพ์ในโอกาสพิ เศษ
หนังสือทีจ่ ดั พิมพ์ในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น หนังสือใช้ในงานศพ ทอดกฐิน
ครบรอบวันสถาปนา เป็ นต้น รูปแบการอ้างอิงเหมือนหลักการทัวไป
่ แต่ให้เพิม่ รายละเอียดของ
หนังสือไว้ในวงเล็บ ( ) ต่อจากสานักพิมพ์
ชื่อผูแ้ ต่ง.//(ปีพมิ พ์).//ชื่อเรื่อง.//สถานทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์.//(รายละเอียดเพิม่ เติม)
จ้อย นันทิวชั รินทร์, ม.ล. (2541). จ้อถึงจ้อย. กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.]. (พิมพ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.จ้อย นันทิวชั รินทร์ ธันวาคม
2541)
อลิศา วานิชดี. (2537). กลวิธกี ารเขียนภาษาอังกฤษให้ได้ผล. ใน ศิ ลปศาสตรพิ นิจ.
(หน้า 142-151). นนทบุร:ี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
(จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
5. โครงงานวิ จยั การศึกษาพิ เศษ วิ ทยานิ พนธ์
โครงงานวิจยั (Research Project) การศึกษาพิเศษ (Special Studies) และ
วิทยานิพนธ์ (Thesis) แม้จะไม่จดั ว่าเป็นเอกสารเผยแพร่ แต่อนุโลมให้นามาอ้างอิงได้
5.1 โครงงานวิ จยั การศึกษาพิ เศษ
ผูเ้ ขียน.//(ปีทพ่ี มิ พ์).//ชื่อของงาน.//ระดับของงาน//ชื่อมหาวิทยาลัย.
5.1.1 ปีทพ่ี มิ พ์ เอกสารภาษาไทย ระบุเป็นพุทธศักราช ถ้าเป็น
ภาษาอังกฤษ ระบุเป็ นคริสต์ศกั ราช
5.1.2 ระดับของงาน ได้แก่ โครงงานวิจยั การศึกษาพิเศษ
กิตติชยั แผ่นจันทร์. (2544). เซลล์พนั ธุศาสตร์ของเก้งธรรมดาในประเทศไทย.
โครงงานวิจยั ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อภิรดี ศรีภูม.ิ (2545). คาริ โอไทป์ ของอีเห็นเครือ (Paguma Lavata). การศึกษา
พิเศษทางชีววิทยา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

5.2 วิ ทยานิ พนธ์
ชื่อผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีพมิ พ์).//ชื่อวิ ทยานิ พนธ์.//วิทยานิพนธ์ปริญญา.......
///////สาขาวิชา........... ชื่อสถาบัน.
5.2.1 ปีพมิ พ์ ให้ใส่ตามวิธกี ารใส่ปีพมิ พ์ของหนังสือ วิทยานิพนธ์
ภาษาไทย ระบุเป็ นพุทธศักราช ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ระบุเป็นคริสต์ศกั ราช
5.2.2 ใส่ขอ้ มูลระบุช่อื ปริญญา สาขาวิชา และสถาบันการศึกษา
5.2.3 วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ให้ใส่ขอ้ มูลระบุช่อื ประเทศทีเ่ ป็นทีต่ งั ้ ของ
สถาบันด้วย
สมพร อินทะกนก. (2548). การพัฒนากิ จกรรมการเรียนการสอนทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ด้วยกระบวนการสอน
ของเฮวิ นส์. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
Nuankoksoong, P. (1998). Morale of the personnel of the Office of
Accelerated Rural Development in the northeast. Master Thesis in
Development Sociology, Graduate School, Khon Kaen University.
Yanwaree, N. (2004). Receiving family caregiving as perceived by people
living with HIV/AIDS. Ph.D. Dissertation, Graduate School,
Chiangmai University.
6. บทความในหนังสือ (หนังสือรวมบทความหลายเรื่อง ผูแ้ ต่งหลายคน)
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ.//(ปีพมิ พ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อผูแ้ ต่ง/(บรรณาธิการ),/
///////ชื่อหนังสือ/(ครัง้ ทีพ่ มิ พ์,/เลขหน้าทีบ่ ทความนัน้ ตีพมิ พ์).//สถานทีพ่ มิ พ์:/
///////สานักพิมพ์.
เลขหน้าทีบ่ ทความนัน้ ตีพมิ พ์ ให้ระบุว่าบทนัน้ เริม่ ต้นตัง้ แต่หน้าใดถึงหน้าใด
สาหรับเอกสารภาษาไทยใช้คา “หน้ า” ส่วนเอกสารภาษาอังกฤษ ถ้ามี 1 หน้า ใช้ “p.” ถ้า
มีจานวนมากกว่า 1 หน้า ใช้ “pp.”

เรวัต เลิศฤทัยโยธิน. (2541). ข้าวฟ่าง. ใน วาสนา วงษ์ใหญ่, อุดม พูลเกษ และ
วิทยา แสงแก้วสุข (บรรณาธิการ), พฤษศาสตร์พืชเศรษฐกิ จ (หน้า 20-25).
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Roy, A. (1995). Psychiatric emergencies. In H. I. Kaplan (Ed.),
Comprehensive textbook of psychiatry (6th ed., pp. 1739-1749.)
Baltimore: William & Wilkins.
Nadel, L., & Zola-Morgan, S. (1984). Infantile amnesia: A neurobiological
perspective. In M. Moscovitch (Ed.), Infant memory (pp.145-172).
New York: Plenum.
Levine, S. C. (1993). Effects of early unilateral lesions: Changes over the course
of development. In G. Turkewitz & D. A. Devenny (Eds.),
Developmental time and timing (pp. 143-165). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
ข้อสังเกต เอกสารภาษาอังกฤษ ชื่อต้นและชื่อกลางของผูเ้ ขียนบทความจะอยูห่ ลัง
ชื่อสกุล ส่วนชื่อต้นและชื่อกลางของบรรณาธิการจะนาไว้หน้าชื่อสกุล

7. บทความในวารสาร นิ ตยสาร หนังสือพิ มพ์ และสารานุกรม
7.1 บทความในวารสาร
วารสาร (Journal) เป็นเอกสารทีร่ วบรวมบทความหลายๆ บทความ โดยมี
กาหนดออกทีแ่ น่ นอนและระบุ ปีท่ี เล่มที่ ไว้ชดั เจน
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ.//(ปีพมิ พ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปี ที่ (ฉบับที)่ ,/เลขหน้าทีป่ รากฏ.
7.1.1 ผูเ้ ขียนบทความ ปีทพ่ี มิ พ์ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ บทความที่
เป็นภาษาอังกฤษ แม้จะตีพมิ พ์ในวารสารภาษาไทยก็ให้เขียนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ
ทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษ
7.1.2 ปีท่ี (ฉบับที)่ วารสารทัว่ ๆ ไป จะตีพมิ พ์ปีละหลาย ๆ ฉบับโดยระบุ
เลขหน้าต่อเนื่องกันไปในกรณีน้ใี ห้ระบุปีท่ี (vol.) โดยไม่ตอ้ งระบุฉบับที่ หากวารสารฉบับใด
เลขหน้าไม่ต่อเนื่องให้ระบุทงั ้ ปีท่ี (vol.) และฉบับที่ (no.) ทัง้ สองกรณีระบุแต่ตวั เลขโดยไม่ตอ้ ง
มีคาว่าปีทห่ี รือฉบับที่
7.1.3 ชื่อบทความ ให้พมิ พ์ตวั พิมพ์ธรรมดา (Normal) สาหรับเอกสาร

ภาษาอังกฤษ เฉพาะอักษรตัวแรกของคาแรกให้ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่ ยกเว้น คาเฉพาะทีต่ อ้ งใช้ตาม
หลักไวยากรณ์
7.1.4 ชื่อวารสาร ให้ใช้ช่อื เต็ม ห้ามใช้คาย่อ นอกจากชื่อวารสารนัน้ ปรากฏเป็ น
คาย่ออยูแ่ ล้ว
7.1.5 ชื่อวารสาร และปีท่ี (vol.) สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษให้พมิ พ์ดว้ ย
ตัวพิ มพ์หนา (Bold) หรือตัวพิมพ์เอน (Italic) อักษรตัวแรกของคาทุกคาให้ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่
ยกเว้นคานาหน้า หรือคาเชื่อม เช่น บุพบท หรือสันธาน เป็นต้น
7.1.6 เลขหน้าทีป่ รากฏ ให้ระบุว่าบทความนัน้ ปรากฏอยูใ่ นเลขหน้าใดของ
วารสารโดยไม่ต้องมีคาว่า “หน้ า” หรือ “p.” หรือ “pp.”
จรีรตั น์ นามประดิษฐ์, มานิตย์ โฆษิตตระกูล, สุมน มาสุธน และ กวิศร์ วานิชกุล.
(2545). การเจริญเติบโตของผลกระท้อนพันธุป์ ยุ ฝ้ายทีไ่ ด้รบั และไม่ได้รบั การ
ห่อ: ลักษณะภายนอก. วิ ทยาศาสตร์ มข., 30(3), 199-211.
วิชาญ เตชิตธีระ. (2540). เอกภาพกับชีวติ . วารสารวิ ทยาศาสตร์ลาดกระบัง, 7(3),
12-15.
Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in
organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and
Research, 45(2), 10-36.
กรณีบทความในวารสารมีเลขหน้าต่อเนื่องกันไปจนจบปี ให้ลงรายการเฉพาะ
ปีท่ี (volume) ไม่ตอ้ งลงรายการเดือนหรือฉบับที่ เช่น
Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences.
Psychological Bulletin, 126, 910-924.
7.2 วารสารทัง้ ฉบับ
ชื่อบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ).//(ปีพมิ พ์).//ชื่อวารสาร,/ปี ที่ (ฉบับที)่ .
กุลธิดา ท้วมสุข (บรรณาธิการ). (2545). วารสารวิ จยั มข. (ฉบับบัณฑิ ตศึกษา),
3(2).

7.3 บทความในนิ ตยสาร
ชื่อผูแ้ ต่ง.//(ปีพมิ พ์, วัน เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อนิ ตยสาร,/หน้า.
สาหรับเอกสารภาษาไทย ให้ใช้ วัน เว้นวรรค ตามด้วย เดือน
ส่วนเอกสารภาษาอังกฤษ ให้ใช้ เดือน เว้นวรรค ตามด้วย วัน
Kandel, E. R., & Squire, L. R. (2000, November 10). Neuroscience: Breaking
down scientific barriers to the study of brain and mind. Science, 290,
1113-1120.
Gardner, H. (1991, December). Do babies sing a universal song? Psychology
Today, 70-76.
7.4 บทความในหนังสือพิ มพ์
ชื่อผูแ้ ต่ง.//(ปีพมิ พ์, วัน เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิ มพ์,/หน้า.
7.4.1 การระบุหน้า ให้ใส่คาว่า “หน้ า” หรือ “p.” หรือ “pp.” ด้วย
7.4.2 ถ้าไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง ให้ใช่ช่อื บทความแทนชื่อผูแ้ ต่ง
ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริกา. เดลิ นิวส์,
หน้า 6.
อานันท์ ปนั ยารชุน. (2541, 29 มีนาคม-1 เมษายน). ธรรมรัฐกับอนาคตของ
ประเทศไทย. ฐานเศรษฐกิ จ, หน้า 9.
ประเทศไทยได้อะไรจากกฎหมายฟอกเงิน. (2541, 2-5 สิงหาคม). ฐานเศรษฐกิ จ,
หน้า 8.
Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status.
The Washington Post, pp. A1, A4.
New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July
15). The Washington Post, p. A12.
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14.1 .1 กลุ่มสิง่ พิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์ (Online Periodical) ประกอบด้วย
ก) บทความจากวารสารฉบับพิมพ์ทม่ี กี ารเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต
(Internet Articles Based on a Print Source)
ข) บทความวารสารทีเ่ ผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเท่านัน้ ไม่มฉี บับพิมพ์
(Article in an Internet-only Journal)
ค) บทความประเภทจดหมายข่ายทีม่ กี ารเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต
(Article in an Internet-only Newsletter)
14.1.2 กลุ่มเอกสารทีไ่ ม่ใช่สงิ่ พิมพ์ต่อเนื่อง (Non-periodical Document
on Internet) ประกอบด้วย
ก) เอกสารทีไ่ ม่ปรากฏชื่อผูเ้ ขียนและไม่ปรากฏปีพมิ พ์
(Stand-alone Document, No Author Identified, No Date)
ข) เอกสาร/สารสนเทศทีไ่ ด้จากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
(Document Available on University Program or Department
Web Site)

14.2 หลักเกณฑ์การอ้างอิ งเอกสารจากอิ นเทอร์เน็ ต
รายละเอียดของหลักเกณฑ์การอ้างอิงเอกสารจากอินเทอร์เน็ต มีหลัก การ
พืน้ ฐานเช่นเดียวกับการอ้างอิงเอกสารแต่ละประเภท และเพิม่ เติมข้อมูล 2 ส่วนคือ 1) ข้อมูล
เกีย่ วกับประเภทของสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต และ 2) ข้อมูลเกีย่ วกับแหล่งทีอ่ ยูข่ อง
สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต ซึง่ หลักเกณฑ์ทเ่ี พิม่ เติมในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้
14.2.1 ชื่อผูแ้ ต่ง
ให้ระบุช่อื ผูเ้ ขียนบทความในกรณีทเ่ี ป็ นกลุ่มสิง่ พิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์
หากไม่มใี ห้ระบุผรู้ บั ผิดชอบหลักหรือบรรณาธิการในการสร้างแฟ้มข้อมูล เว็บไซต์ เว็บเพจ
โดยใช้วธิ กี ารเขียนตามหลักเกณฑ์ของการเขียนชื่อผูแ้ ต่งของหนังสือ
14.2.2 ชื่อเรื่อง
ให้ระบุช่อื เรือ่ งตามทีป่ รากฏ อาจใช้ช่อื แฟ้มข้อมูล ชื่อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ชื่อเว็บไซด์ หรือชื่อเว็บเพจก็ได้ โดยระบุในลักษณะเดียวกับชื่อเรือ่ งของหนังสือ
14.2.3 ประเภทของเอกสาร
ในกรณีทเ่ี ป็นเอกสารทีม่ ฉี บับพิมพ์พร้อมกับพิมพ์เผยแพร่บน
อินเทอร์เน็ตด้วยให้ระบุคาว่า [Electronic version] ในเครือ่ งหมายวงเล็บเหลีย่ ม [ ] ด้วย เพื่อ
บอกประเภทของเอกสารทีอ่ ้างอิง
14.2.4 ปี ที่ , ฉบับที่
ในกรณีทเ่ี ป็ นสิง่ พิมพ์ต่อเนื่องให้ระบุปีท่ี (Volume) เสมอ ถ้าไม่ใช่ให้
ระบุปีพมิ พ์หรือปีทเ่ี ผยแพร่แฟ้มข้อมูล โปรแกรม ชื่อเว็บไซด์ หรือชื่อเว็บเพจ (ถ้ามี)
14.2.5 หน้ าที่ปรากฏ
ในกรณีทเ่ี ป็ นบทความทีม่ ฉี บับพิมพ์ดว้ ยให้ระบุเลขหน้า หากเป็น
บทความทีเ่ ผยแพร่เฉพาะอินเทอร์เน็ตเท่านัน้ ไม่จาเป็ นต้องระบุเลขหน้าของบทความ
14.2.6 วัน เดือน ปี ที่เข้าถึงข้อมูล
ให้ระบุวนั เดือน ปีทเ่ี ข้าใช้ขอ้ มูล โดยระบุต่อจากคาว่า “Retrieved”
สาหรับภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาไทยให้ใช้คาว่า “สืบค้นเมื่อ”

14.2.7 แหล่งที่เข้าถึงได้
14.2.7.1 ให้ระบุแหล่งทีเ่ ข้าถึงต่อท้ายคาว่า “จาก” สาหรับเอกสาร
ภาษาไทย หรือ “from” สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษ
14.2.7.2 แหล่งทีเ่ ข้าถึงได้ให้ระบุรายละเอียดทีเ่ ข้าแหล่งทีส่ บื ค้นได้
อย่างเจาะจงทีส่ ุด เช่น ชื่อฐานข้อมูล ถ้าเป็นอินเทอร์เน็ต ให้ระบุวธิ กี ารทีใ่ ช้คน้ หาสารสนเทศได้
เช่น Telnet หรือ FTP หรือ WWW ตามด้วยหมายเลข Universal Retrieved Local (URL) ที่
เข้าถึงได้ โดยระบุรายละเอียดตัง้ แต่ Site/Path และ File ทีส่ ามารถเข้าถึงได้
ทัง้ นี้การพิมพ์ URL ถ้าต้องแยกบรรทัดใหม่ ให้ขน้ึ บรรทัดใหม่หลัง
เครือ่ งหมายทับ ( / ) หรือก่อนเครือ่ งหมายมหัพภาค ( . ) และไม่ให้มเี ครือ่ งหมายไฮเฟน ( - )
สาหรับการพิมพ์ทต่ี อ้ งแยกรายการ URL
14.2.7.3 ในกรณีทเ่ี อกสารนัน้ อยูใ่ นเว็บไซด์ขนาดใหญ่ เช่น เว็บ
ไซด์ของมหาวิทยาลัย ซึง่ รวมสารสนเทศมากมายของสถาบัน การอ้างอิงให้ระบุช่อื แหล่งข้อมูล
ใหญ่ (URL) โดยมีเครือ่ งหมายทวิภาค ( : ) นาหน้า เสมอ
14.3 รูปแบบสาหรับการอ้างอิ งเอกสารบนอิ นเทอร์เน็ตแต่ละประเภท
14.3.1 การอ้างอิ งสิ่ งพิ มพ์ต่อเนื่ องออนไลน์
หมายถึงการอ้างบทความอิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี ผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ได้แก่
บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ บทความอิเล็กทรอนิกส์ของรายงานการประชุม บทความ
ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ สามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต การอ้างอิงสิง่ พิมพ์ต่อเนื่อง
ออนไลน์ม ี 3 ประเภทได้แก่
14.3.1.1 การอ้างบทความวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บนอิ นเทอร์เน็ต
สามารถกระทาได้ 2 วิธดี งั นี้
ก) ถ้าบทความนัน้ ไม่มกี ารปรับปรุงแก้ไขจากฉบับพิมพ์
ให้เขียนรายการอ้างอิงเหมือนกับบทความในวารสาร แต่ให้ระบุคาว่า [Electronic version]
ต่อท้ายชื่อบทความ
Author.//(year).//Title of article/[Electronic version].//Title of Periodical,/volume
number or other designation,/page numbers.
ชื่อผูแ้ ต่ง.//(ปีพมิ พ์).//ชื่อบทความ.//[Electronic version].//ชื่อวารสาร,/ปี ที่(ฉบับที)่ ,/
///////เลขหน้า.

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in
the selection of resources by psychology undergraduates [Electronic
version]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.
Stone, N. (1990). The Globalization of Europe [Electronic version]. Harvard
Business Review, 173 (1), 14-33.
ข) ถ้าบทความนัน้ มีการปรับปรุงแก้ไขจากฉบับพิมพ์
ให้เขียนรายการอ้างอิง โดยระบุวนั เดือน ปีทส่ี บื ค้นข้อมูล และชื่อแหล่งข้อมูล (ทีอ่ ยูข่ องเอกสาร
บนเว็บ หรือ URL)
Author.//(year).//Title of article.//Title of Periodical,/volume number,/page
numbers.//Retrieved/Month/day,/year,/from/electronic address
ชื่อผูแ้ ต่ง.//(ปีพมิ พ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีท่ี (ฉบับที)่ ,/เลขหน้า.//สืบค้นเมือ่
///////วัน/เดือน,/ปี ,/จาก//แหล่งทีเ่ ข้าถึงได้
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the
selection of resources by psychology undergraduates. Journal of
Bibliographic Research, 5, 117-123. Retrieved October 13, 2001, from
http://jbr.org/articles.html
14.3.1.2 การอ้างบทความที่เผยแพร่บนอิ นเทอร์เน็ ตเท่านัน้
Author.//(year,/month/date).//Title of article.//Title of Periodical,/volume
///////number.//Retrieved Month day,/year,/from/electronic address
ชื่อผูแ้ ต่ง.//(ปีพมิ พ์,/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปี ที่ (ฉบับที)่ .//สืบค้นเมือ่ วัน/
เดือน,/ปี ,/จาก//แหล่งทีเ่ ข้าถึงได้

Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize
health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a.
Retrieved November 20, 2000, from http://journals.apa.org/prevention/
volume3/pre0030001a.html
Kortepeter, M. G., & Parker, G. W. (1999). Potential biological weapons
threats. Emerging Infectious Diseases, 5(4). Retrieved January 20,
2003, from http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol5no4/kortepeter.htm
14.3.1.3 การอ้างบทความประเภทจดหมายข่าวที่ เผยแพร่บน
อิ นเทอร์เน็ ต
ชื่อผูแ้ ต่ง.//(ปีพมิ พ์,/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อจดหมายข่าว,/ปี ที่ (ฉบับที)่ .//สืบค้น
จาก/แหล่งทีเ่ ข้าถึงได้
Glueckauf, R. L., Whitton, J., Baxter, J., Kain, J., Vogelgesang, S., Hudson,
M., et al. (1998, July). Videocounseling for families of rural teens with
epilepsy - - Project update. Telehealth News, 2(2). Retrieved from
http://www.telehealth.net/subscribe/newsletter4a.html1
14.3.2 การอ้างเอกสารที่ไม่ใช่สิ่งพิ มพ์ต่อเนื่ องบนอิ นเทอร์เน็ต
14.3.2.1 การอ้างเอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ ขียนและไม่ปรากฏปี พิ มพ์
Title of article. [n.d.]. Retrieved Month day, year, from electronic address

ชื่อเอกสาร.//[ม.ป.ป.].//สืบค้นเมือ่ /วัน/เดือน/ปี ,/จาก//แหล่งทีเ่ ข้าถึงได้
ประวัติการเมืองไทย. [ม.ป.ป.]. สืบค้นเมือ่ 1 สิงหาคม 2545, จาก http://www.
parliament.go.th/files/library/t-b03.htm

14.3.2.2 การอ้างเอกสาร/สารสนเทศที่ได้รบั จากเว็บไซด์
Author, A. (year, month day). Title of article. Retrieved Month day, year,
from electronic address

ชื่อผูแ้ ต่ง.//(ปีพมิ พ์).//ชือ่ เอกสาร.//สืบค้นเมือ่ /วัน/เดือน/ปี ,/จาก//แหล่งทีเ่ ข้าถึงได้
Boyles, S. (2001, November 14). World diabetes day has people pondering
their risk. Retrieved November 16, 2001, from http://my.webmd.com/
content/article/1667.51328
Dewey, R. A. (2004). APA Style Resources by Russ Dewey. Retrieved
September 8, 2004 from http://www.psywww.com/resource/apacrib.htm
ประสพ รัตนากร. (2548). ใจเขาใจเรา. สืบค้นเมือ่ 3 ธันวาคม 2548, จาก
http://www.bnn.go.th/files/library/c-a03.htm
15. การอ้างเอกสารจากอิ นเทอร์เน็ตประเภทอื่น ๆ
15.1 การอ้างอิ งเว็บไซด์
การอ้างอิงเว็บไซด์ทงั ้ เว็บไซด์ ไม่มกี ารอ้างอิงในเอกสารอ้างอิง หรือการ
อ้างอิงท้ายเล่ม ให้อา้ งอิงเฉพาะในส่วนของเนื้อหา (In-text citations) เท่านัน้
15.2 การอ้างอิ งเอกสารที่สาเนาได้จากฐานข้อมูล
ในกรณีทต่ี อ้ งการอ้างเอกสารทีส่ าเนาจากฐานข้อมูล ให้ใช้รปู แบบ
การอ้างอิงสาหรับประเภทเอกสารนัน้ และเพิม่ ข้อมูลเกีย่ วกับวัน เดือน ปีทส่ี บื ค้น และชื่อ
ฐานข้อมูลทีส่ บื ค้น
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก.//(ปีพมิ พ์).//ชื่อเรื่อง.//สืบค้นเมือ่ /วัน/เดือน/ปี,/จาก//แหล่งทีเ่ ข้าถึงได้
Meeting Agenda. (1991). Retrieved September 30, 1992, from QUESTEL.
Tehrani, N. (1994). Reengineering customer service. Telemarketing
Magazine, 13, 295+. Retrieved July 22, 2002, from ABI/Inform.

Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., & White, L. A.
(1993). Role of early supervisory experience in supervisor
performance. Journal of Applied Psychology, 78, 443-449. Retrieved
October 23, 2000, from PsycARTICLES database.
16. กระดานข่าวอิ เล็กทรอนิ กส์และกลุ่มอภิ ปราย (Electronic bulletin boards &
discussion group and mailing list)
ข้อความจากไปรษณี ยอ์ ิ เล็กทรอนิ กส์ ไม่ว่าจะเป็ นการติดต่อส่วนตัว (E-mail)
หรือกลุ่มสมาชิก (discussion groups, mailing lists) ไม่ต้องอ้างในรายการเอกสารอ้างอิ ง
แต่ให้อ้างอิ งในเนื้ อหาเท่านัน้ เช่น Smith (“personal communication”, January 21, 1999)
17. การอ้างอิ งเอกสารภาษาไทย ในวิ ทยานิ พนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ
ให้เขียนรายการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ และระบุคาว่า [in Thai] ต่อท้ายรายการ
Tuamsuk, K. (2001). Digital library education in library and information
science curriculum. KKU J lib & Info Sci, 19 (3), 1-12. [in Thai].

การจัดเรียงและการพิ มพ์รายการอ้างอิ งท้ายบทความ
1. รายการเอกสารทุกชิน้ ทีถ่ ูกอ้างไว้ในส่วนเนื้อเรือ่ ง ยกเว้นเอกสารตาม 15.1 และ
16 ให้นามารวบรวมไว้ในส่วนท้ายเรือ่ งภายใต้หวั ข้อ เอกสารอ้างอิ ง
2. จัดเรียงรายการเอกสาร มีหลักการเรียง ดังนี้
2.1 ใช้หลักการเรียงตามแบบพจนานุกรม กรณีทม่ี ที งั ้ เอกสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ให้เรียงรายการเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนจนหมด แล้วจึงเรียงรายการเอกสาร
ภาษาอังกฤษ
2.2 กรณีช่อื ผูแ้ ต่งซ้ากัน หรือผูแ้ ต่งคนเดียวกัน ให้จดั เรียงรายการเอกสาร
ตามลาดับปีพมิ พ์ หากปีพมิ พ์ซ้ากันให้ระบุตวั อักษรชื่อเรือ่ ง หากผูแ้ ต่งคนเดิมมีทงั ้ รายการ
เอกสารทีแ่ ต่งคนเดียวและแต่งร่วมกับบุคคลอื่น ให้จดั เรียงรายการเอกสารทีแ่ ต่งคนเดียวก่อน
แล้วจึงตามด้วยรายการเอกสารทีแ่ ต่งร่วมกับบุคคลอื่น สาหรับการพิมพ์ ให้พมิ พ์ช่อื เต็มเฉพาะ
รายการแรก รายการต่อๆ ไป ให้ใช้เครือ่ งหมายขีดเส้นใต้ (underline) พิมพ์ตดิ ต่อกัน 6-8 ครัง้
และจบด้วยเครือ่ งหมายมหัพภาค ( . ) หรือเครือ่ งหมายจุลภาค ( , ) แล้วแต่กรณี ดังตัวอย่าง

ประเวศ วะสี. (2539). พุทธศาสนากับ . . .
_______. (2541ก). ประชาคม . . .
_______. (2541ข). วิกฤติการณ์ . . .
_______, และ ทานากะ, วาย. (2533). การพัฒนา . . .
_______, และ อคิน รพีพฒ
ั น์, ม.ร.ว. (2536). ชุมชน . . .
การใส่เครื่องหมาย _______, ใช้ กบั ผูแ้ ต่งคนแรกเท่านัน้
3. หลักการพิมพ์ทค่ี วรทราบ
3.1 หากพิมพ์ขอ้ ความไม่พอใน 1 บรรทัด เมือ่ ขึน้ บรรทัดใหม่ให้ยอ่ หน้าล้า
เข้าไป (indent) 7 ช่วงตัวอักษร เช่น
อาทิตย์ กันธินาม. (2548). สภาพและปัญหาการดาเนิ นงานฝ่ ายบริ การใน
กกกกกก โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดหนองคาย วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
(ย่อหน้า)
3.2 ควรคานึงถึงความถูกต้องทางภาษา และหลักการพิมพ์ มากกว่า
ความสวยงาม ไม่จาเป็ นต้องจัดขอบขวาให้ตรงกันโดยการตัดคาหรือพิมพ์แบบผิดๆ
4. การใช้คาย่อในการเขียนรายการอ้างอิง
คาย่อทีเ่ ป็นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่ โดยเฉพาะในการเขียนรายการอ้างอิงมีดงั ต่อไปนี้
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