
รายละเอียด 
การอ้างอิงในเน้ือหา 

 
 

 การอา้งองิเอกสาร (Citations) คอื การบอกแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีผู่เ้ขยีนน ามาใชอ้า้งองิ
ในการเขยีนผลงานต่างๆ เพื่อการแสดงหลกัฐานทีจ่ะท าใหผ้ลงานเขยีนนัน้ๆ เป็นทีย่อมรบัและ
น่าเชื่อถอื ทัง้ยงัเป็นการใหเ้กยีรตแิก่ผูเ้ขยีนเดมิทีไ่ดเ้สนอผลงานนัน้ไวก่้อน และเป็นการแสดง
เจตนาอนับรสิุทธิว์่าไมไ่ดล้อกเลยีนขอ้มลูของผูอ้ื่นโดยไมไ่ดอ้า้งองิ (Plagiarism)   
 หลกัเกณฑก์ารเขยีนอ้างองิทีน่ าเสนอนี้ ใชร้ปูแบบทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานของ APA 
Style ฉบบัพิมพค์รัง้ท่ี 5 (The Publication Manual of the American Psychological 
Association, 5th edition, published by the American Psychological Association, 
2001) ซึง่เป็นวธิกีารอา้งองิทีน่ิยมอย่างแพรห่ลาย หากรปูแบบการอา้งองิสิง่พมิพป์ระเภทใด
ไมไ่ดก้ล่าวถงึในบทน้ี ใหใ้ชห้ลกัทัว่ไปเป็นแนวทางในการอา้งองิไดโ้ดยอนุโลมตอ้งมกีารอา้งองิ
เอกสารไวท้ัง้ 2 ส่วน คอืการอา้งองิในเนื้อหา (In-Text Citation) และการอา้งองิทา้ยเรือ่ง 
(References Citations)   
 

การอ้างอิงในเน้ือหา   
 

การอา้งองิในเนื้อหา คอื การบอกแหล่งทีม่าของขอ้มลูโดยการอา้งองิคละไปในส่วน
เนื้อเรือ่ง เพื่อใหท้ราบว่าขอ้ความส่วนนัน้น ามาจากแหล่งใด การอา้งองิในเนื้อหานัน้มรีปูแบบที่
ไม่ซบัซอ้นนัก เพยีงแต่ระบุ  ช่ือผู้แต่ง (Author’s Name) ปีท่ีพิมพ ์(Date of Publication) 
คัน่ดว้ยเครือ่งหมายจลุภาค ( , ) เช่น (Field, 2005) หรอื (Adkins & Singh, 2001)  และหาก
เป็นการอา้งองิเนื้อหาโดยตรงหรอืแนวคดิบางส่วน หรอืเป็นการคดัลอกขอ้ความบางส่วนมา
โดยตรง  ใหร้ะบุ  เลขหน้า (Page Number) ของขอ้ความทีน่ ามาอา้งองิดว้ย โดยคัน่ดว้ย
เครือ่งหมายทวภิาค ( : ) เช่น (Field, 2005: 12-15)  หรอื (สุรภ ีพรหมแสง, 2548: 38) 
 

1.  รปูแบบการอ้างอิงในเน้ือหา  สามารถท าได ้2 ลกัษณะ คอื 
 

    1.1  การอา้งองิทีต่อ้งการเน้นเนื้อหาสาระโดยตรงหรอืแนวคดิบางส่วน หรอื
ตอ้งการบอกทีม่าอย่างชดัเจน เพื่อใหก้ารอา้งองิชีเ้ฉพาะมากขึน้ ใหใ้ชข้อ้ความขึน้ต้น ตามดว้ย
ชื่อผูแ้ต่ง เครือ่งหมายจลุภาค ( , ) ปีทีพ่มิพ ์เครือ่งหมายทวภิาค ( : ) และหน้าทีอ่้าง  โดย
ทัง้หมดอยูใ่นวงเลบ็  การอา้งองิลกัษณะเช่นนี้นิยมใชเ้พื่อท าใหข้อ้ความทีผู่เ้ขยีนกล่าวมาขา้งต้น



 

 

มนี ้าหนกัและมคีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้  โดยภาษาทีเ่ขยีนนัน้เป็นภาษาของผูเ้ขยีนเอง  เพยีงแต่
น าแนวคดิบางส่วนมาจากรายการทีอ่้างไว ้ ตวัอยา่งเช่น 

… กจิกรรมเหล่านี้ท าใหป้ระชาชนเกดิความเชื่อมัน่ต่อผูบ้รหิารมากขึน้ โดย
ประชาชนไดร้บัรูต่้อผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายทีเ่กดิขึน้ (วรรณา รกัษ์พงศ,์ 2548: 
11-13) 
 
  หากเป็นกรณทีีเ่ป็นการอา้งถงึเอกสารหรอืงานนัน้ทัง้งานโดยรวม  อาจยกเวน้
ไมต่อ้งระบุเลขหน้า ทัง้นี้ควรเป็นการสรปุเนื้อหาหรอืแนวคดิทัง้หมดของงานชิน้นัน้มา 
 

     1.2  การอ้างองิทีต่อ้งการอา้งชื่อผูแ้ต่งเอกสารมากกวา่เนื้อหา หรอืใหค้วามส าคญัแก่      
ผูแ้ต่งมากกว่าเนื้อหา ใหร้ะบุชื่อและชื่อสกุลผูแ้ต่งไวน้อกวงเลบ็ ตามดว้ยปีทีพ่มิพค์ัน่ดว้ย
เครือ่งหมายทวภิาค ( : ) และหน้าทีอ่า้งไวใ้นเครือ่งหมายวงเลบ็ ตามดว้ยขอ้ความทีต่้องการ
อ้างองิ  ตวัอยา่งเช่น 

  สมศกัดิ ์ไพบลูย ์(2541: 29) ศกึษาแรงสนบัสนุนจากเครอืญาตใินการ     
ปฏบิตัติวัเพื่อควบคุมเบาหวานพบว่า........................... 
 

ทัง้นี้รายการทีร่ะบุควรเป็นรายการเดยีวกบัทีป่รากฏในเอกสารอา้งองิของ
ส่วนประกอบทา้ยเรือ่ง 
 
 2.  หลกัการอ้างอิงในเน้ือหา  มรีายละเอยีดดงันี้ 

2.1  ผูแ้ต่ง  1  คน    
 2.1.1 ผูแ้ต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย ใหใ้ส่ชื่อและชื่อสกุล ตามล าดบั 

ส่วนค าน าหน้าชื่ออื่น ๆ ใหต้ดัออกไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งวชิาการ เช่น ศาสตราจารย ์หรอืค า
เรยีกทางวชิาชพี เช่น นายแพทย ์ทนัตแพทย ์เป็นตน้  

ธรีะ  รามสตูร  (2532: 35-38)  
สมศกัดิ ์ ไพบลูย ์(2541: 29)  
(ประสพ รตันากร, 2547: 11)   
 

  กรณผีูแ้ต่งมฐีานันดรศกัดิ ์บรรดาศกัดิ ์และสมณศกัดิ ์ ใหร้ะบุดว้ย ส่วนยศใหใ้ส่
เฉพาะยศสุดทา้ยเท่านัน้ เช่น 

  (พระธรรมปิฎก, 2540: 8) 
  (ม.ล. สุรสวสัดิ ์สุขสวสัดิ,์ 2535: 130) 



 

 

  พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จลุจกัรพงษ์ (2540: 500) 
  สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(2539: 192) 
  พลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ (2539: 10) 

 
2.1.2 ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ แต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ใส่เฉพาะชื่อสกุล 

เท่านัน้ เช่น 
(Pratt, 1991) 

      (Anderson, 1992: 19) 
      

2.1.3 ผูแ้ต่งคนไทย  แต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ใหใ้ชห้ลกัเกณฑ ์
เดยีวกบัขอ้  2.1.2  เช่น 

(Suwanagul, 1962: 35) 
 

2.1.4 ผูแ้ต่งใชน้ามแฝง ใหใ้ชน้ามแฝงนัน้ เช่น 
                       (ประกายเพชร, 2539: 12) 
                       (เศก ศกัดิส์ทิธิ,์ 2520: 47-53) 
                       (Twain, 1962: 15-22) 

 

2.1.5 ผูแ้ต่งคนเดยีว แต่งเอกสารเรือ่งเดยีว แต่มหีลายเล่มจบใหร้ะบุหมายเลข
ของเล่มทีอ่า้งถงึดว้ย เช่น 

     (พระไพศาล วสิาโร, 2543, เล่ม 3) 
                        (Willmarth, 1980, vol.3) 
 
  2.1.6 กรณอีา้งผูแ้ต่งคนเดยีวกนั 2 ครัง้ในยอ่หน้าเดยีวกนั การอา้งครัง้แรกให้
ระบุทัง้ชื่อหรอืชื่อสกุลผูแ้ต่งและปีพมิพ ์ส่วนการอา้งครัง้ทีส่องใหร้ะบุเฉพาะชื่อหรอืชื่อสกุลผูแ้ต่ง
เพยีงอยา่งเดยีว ยกเวน้การอา้งครัง้ทีส่องในยอ่หน้าใหม่ใหร้ะบุเหมอืนกบัการอา้งครัง้แรก เช่น 

 Willium (2001) administered a questionnaire ………………. Willium 
revealed………[การอ้างครัง้ทีส่องในยอ่หน้าเดยีวกนั].  

….. The questionnaire administered by Willium (2001) was used 
by….[การอ้างครัง้ทีส่องในย่อหน้าใหม่] 

 
 
 



 

 

2.2  ผูแ้ต่ง  2  คน 
 ใหร้ะบุชื่อหรอืชื่อสกุลผูแ้ต่งทัง้สองคนทุกครัง้ทีม่กีารอ้างถงึ  
2.2.1 ส าหรบัเอกสารภาษาไทย  

2.2.1.1 ถา้อา้งองิผูแ้ต่งคนไทย ใหใ้ชค้ าว่า “และ” เชื่อมระหว่างผูแ้ต่งคนที ่
1 และผูแ้ต่งคนที ่2  เช่น 

โยธนิ  แสวงด ีและ พมิลพรรณ อศิรภกัด ี (2533: 23-25)   
 

2.2.1.2 ถา้อา้งองิผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ ใหใ้ชค้ าว่า “และ” เชื่อมระหว่าง 
ผูแ้ต่งคนที ่1 และผูแ้ต่งคนที ่2 เช่นกนั โดยใส่ชื่อสกุลผูแ้ต่งชาวต่างประเทศนัน้ไวใ้นวงเลบ็ดว้ย 
เช่น 

กรนี และ แมค็ครนีเนอร ์(Green & McCreaner, 1996: 2-6)  
 
2.2.2  ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ 

2.2.2.1  ใหใ้ชเ้ครือ่งหมาย  "&"  เชื่อมระหว่างผูแ้ต่งคนที ่1 และผูแ้ต่งคน
ที ่2 ในกรณีทีอ่า้งองิภายในเครือ่งหมายวงเลบ็  เช่น 

(Green & McCreaner, 1996: 2-6) 
 
2.2.2.2  ใหใ้ชค้ าว่า  “and”  เชื่อมระหว่างผูแ้ต่งคนที ่1 และผูแ้ต่งคนที ่2  

ในกรณอีา้งองิแทรกในเนื้อหา เช่น 
Green and McCreaner (1996: 2-6) 
 

2.2.2.3 กรณผีูแ้ต่ง 2 คนทีม่ชีื่อสกุลเหมอืนกนั แต่จดัพมิพค์นละปี เพื่อ
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความสบัสน ใหร้ะบุชื่อต้นและชื่อกลาง (ถา้ม)ี ของผูแ้ต่งคนที ่2 ก่อนชื่อสกุล คัน่
ดว้ยเครือ่งหมายอฒัภาค ( ; ) เช่น 

 (Luckman, 1999; G. L. Luckman, 2000) 
 (Goodwill, 2001; K. Goodwill, 2003)  

 
2.3 ผูแ้ต่ง  3-6  คน   

การอา้งครัง้แรกใหร้ะบุชื่อหรอืชื่อสกุลผูแ้ต่งทุกคน โดยผูแ้ต่งคนที ่1 ถงึ 5 ให ้ 
คัน่ดว้ยเครือ่งหมายจลุภาค ( , )  ส่วนผูแ้ต่งคนสุดทา้ย  คัน่ดว้ยค าว่า “และ” ส าหรบัเอกสาร
ภาษาไทย  และเครือ่งหมาย "&" ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ  ส่วนการอา้งองิครัง้ถดัไป ให้



 

 

ระบุเฉพาะผูแ้ต่งคนแรก ตามดว้ยค าว่า “และคณะ” หรอื “และคนอ่ืน ๆ”  ส าหรบัเอกสาร
ภาษาไทย  และ ค าว่า “et al.” หรอื “and others”  ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ ดงัตวัอยา่ง 

 (ทดัดาว ผ่องพรรณ, รตันากร ชุตมิา, ศุภวรรณ สจัจานนัท ์และ ไพโรจน์ เพญ็สุข, 
2529: 10)…..[อา้งองิครัง้แรก]….(ทดัดาว ผ่องพรรณ และคณะ, 2529: 15)…[อา้งองิครัง้ถดัไป] 

 Sorensen, Comphell & Ross (2005: 8-10) stated that……[อา้งองิครัง้แรก]… 
(Sorensen et al., 2005: 31)……[อา้งองิครัง้ถดัไป] 
 

 กรณทีีก่ารอา้งครัง้ต่อมา เมื่อใช ้“และคณะ” หรอื “et al.” แลว้ ท าใหเ้กดิการ
สบัสนระหว่างเอกสาร 2 เรือ่งขึน้ไป เช่น 

(ทดัดาว ผ่องพรรณ, รตันากร ชุตมิา, ศุภวรรณ สจัจานนัท ์และไพโรจน์ เพญ็สุข, 
2529)….[อา้งองิครัง้แรก]……….(ทดัดาว ผ่องพรรณ และคณะ, 2529)……[อา้งองิครัง้ถดัไป] 

(ทดัดาว ผ่องพรรณ, สมศร ีสุขโข และ ลออ อยูส่วสัดิ,์ 2529)…………...[อา้งองิ
ครัง้แรก]……… .(ทดัดาว ผ่องพรรณ และคณะ, 2529)……[อา้งองิครัง้ถดัไป]  

 
 จะเหน็ว่าเมือ่เขยีนยอ่จะไดร้ายการอา้งองิเหมอืนกนั ในกรณน้ีีเพื่อป้องกนัมใิห้

ผูอ่้านสบัสนจงึควรระบุชื่อหรอืชื่อสกุลผูแ้ต่งในล าดบัถดัไป เพื่อใหเ้กดิความแตกต่างของรายการ 
เช่น 

  (ทดัดาว ผ่องพรรณ, รตันากร ชุตมิา, ศุภวรรณ สจัจานนัท ์และ ไพโรจน์     
เพญ็สุข, 2529)….[อา้งองิครัง้แรก]……….(ทดัดาว ผ่องพรรณ, รตันากร ชุตมิา และคณะ, 
2529)…… [อา้งองิครัง้ถดัไป] 

   (ทดัดาว ผ่องพรรณ, สมศร ีสุขโข และ ลออ อยูส่วสัดิ,์ 2529)……..[อา้งองิครัง้
แรก]……………….(ทดัดาว ผ่องพรรณ, สมศร ีสุขโข และคณะ, 2529)…… [อา้งองิครัง้ถดัไป]
  

 ในการระบคุ าว่า “และคณะ” หรือ “และคนอ่ืน ๆ”  หรือ  “et al.” หรือ “and 
others” นัน้ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหน่ึงเป็นแบบแผนเดียวกนัตลอดทัง้เล่ม 

 
2.4  ผูแ้ต่งมากกว่า 6 คน   

           การอา้งทุกครัง้ให้ระบุเฉพาะชื่อหรอืชื่อสกุลผูแ้ต่งคนที ่1 ตามดว้ยขอ้ความ 
“และคณะ”  ส าหรบัเอกสารภาษาไทย  และค าว่า “et al.” หรอื “and others” ส าหรบัเอกสาร
ภาษาองักฤษ   ดงัตวัอยา่ง   
  ทดัดาว ลออโรจน์วงศ ์และคณะ (2541: 25)    

 (Piot et al., 1992: 2) 



 

 

  กรณทีีอ่า้งแลว้พบว่าท าใหม้รีายการอ้างองิเหมอืนกนั ใหร้ะบุชื่อหรอืชื่อสกุล    
ผูแ้ต่งคนต่อมาเรือ่ยๆ จนถงึผูแ้ต่งทีไ่มซ่ ้ากนั 

 
 2.5  ผูแ้ต่งท่ีเป็นสถาบนั 
     ใหร้ะบุชื่อของสถาบนัอย่างชดัเจน เพื่อไมใ่หผู้อ่้านสบัสนกบัสถาบนัอื่นๆ ทีอ่าจมี
ชื่อคลา้ยๆ กนั โดยมหีลกัการดงันี้ 
 

2.5.1 ใหร้ะบุชื่อสถาบนัตามทีป่รากฏ 
(ชมรมผูส้งูอายจุงัหวดัอุดรธานี, 2548) 
(สมาคมผูส้่งออกไทย, 2538) 
ส านกังานคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ (2539)   

 

2.5.2 ถา้เป็นหน่วยงานของรฐั ให้เร่ิมต้นจากหน่วยงานใหญ่ไปหน่วยงานย่อย 
ยกเวน้หน่วยงานทีม่ผีลงานเป็นทีรู่จ้กัอาจลงจากหน่วยงานยอ่ยได้เลย เช่น 

(มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี คณะวทิยาศาสตร,์ 2542: 1) 
(กรมศลิปากร, 2539: 10) 
(กรมการฝึกหดัคร ูกองการเจา้หน้าที่, 2540: 189) 

 

  การอา้งหน่วยงานของรฐัอย่างน้อยควรอ้างถงึระดบักรมหรอืเทยีบเท่า โดย
เขยีนอา้งหน่วยงานใหญ่มาก่อนทลีะล าดบั ทัง้นี้หากจ าเป็นอาจจะระบุชื่อกระทรวงเพื่อความ
ชดัเจนยิง่ขึน้ เพื่อป้องกนัการอา้งซ ้าหรอืไมเ่ป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไป เช่น 

    (กระทรวงมหาดไทย ส านักนโยบายและแผน, 2538: 13) 
    กระทรวงศกึษาธกิาร กรมวชิาการ (2542: 6) 
   
 2.5.3 ถา้เป็นหน่วยงานอสิระ หรอื เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดใีนระดบัชาต ิ

หรอืเป็นชื่อเฉพาะ  หรอืเป็นคณะกรรมการทีม่สี านกังานเป็นอสิระหรอืมกีารบรหิารงานใน
ลกัษณะของนิตบิุคคล  ใหร้ะบุชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัหรอืคณะกรรมการนัน้ไดเ้ลย เช่น 

(สภาทนายความ, 2539: 165)   
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2540: 81-86) 
(คณะกรรมการ…, 2537: 189) 
(หอรษัฏากรพพิฒัน์, 2528: 254) 



 

 

  2.5.4 ถา้เป็นคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการจดัตัง้โดยสถาบนัเพื่อท าหน้าทีเ่ฉพาะกจิ 
ใหถ้อืเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนันัน้ จงึตอ้งลงนามสถาบนัก่อน แลว้จงึระบุชื่อคณะกรรมการ
ตามมา เช่น 
  (สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย คณะกรรมการพฒันามาตรฐานฯ, 2539) 

 
2.5.5 กรณีสถาบนันัน้ใชอ้กัษรย่อทีเ่ป็นทางการหรอืเป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไป   

การอา้งครัง้แรกใหอ้า้งชื่อเตม็ และใส่ชื่อยอ่ไวใ้นเครือ่งหมายวงเลบ็เหลีย่ม  [  ]  ส่วนการอา้ง
ครัง้ต่อไปใส่เฉพาะชื่อยอ่ ดงัตวัอยา่ง    

 
การอ้างครัง้แรก 

   ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน  [ส านกังาน ก.พ.]  (2542: 25) 
  การอ้างครัง้ต่อๆ  ไป 

   ส านกังาน ก.พ. (2542: 23)  
    

การอ้างครัง้แรก 
   (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย [ททท.], 2536: 70) 

  การอ้างครัง้ต่อๆ  ไป 
   (ททท., 2536: 73) 

   
  การอ้างครัง้แรก 
  World Health Organization [WHO] (1980)  
  การอ้างครัง้ต่อๆ  ไป 
  WHO (1998)  
 

2.6 ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง 
 2.6.1 ถา้มบีรรณาธกิาร หรอืผูร้วบรวม ใหร้ะบุชื่อหรอืชื่อสกุลบรรณาธกิาร หรอื      
ผูร้วบรวมแทนชื่อหรอืชื่อสกุลผูแ้ต่ง  และระบุค าว่า “บรรณาธกิาร” หรอื “ผูร้วบรวม” ไวใ้น
เครือ่งหมายวงเลบ็ (......) เสมอ เช่น 

 (พงษ์เทพ นนทนนัท ์(บรรณาธกิาร), 2546: 10-12) 
 (ศรสีุรางค ์ทรงสุวรรณ (ผูร้วบรวม), 2539: 37) 
 (Natali & Godman (Eds.), 2000: 17) 
 (Andrew (Ed.), 1999: 14) 



 

 

 2.6.2 ถา้ไม่มทีัง้บรรณาธกิาร หรอื ผูร้วบรวม ใหใ้ส่ชื่อเรื่องของบทความหรอืชื่อ
เรือ่งของหนงัสอืหรอืเอกสารแทน โดยอาจใส่ชื่อเรือ่งทีส่มบรูณ์  หรอืตดัใหส้ัน้ลงตามดว้ย
เครือ่งหมายจดุสามครัง้ (. . .)   กไ็ด ้  

 
ส าหรบัชื่อเรือ่งของบทความ ใหใ้ส่ชื่อเรือ่งใหใ้ส่ไวใ้นเครือ่งหมายอญัประกาศ 

("…..") เช่น 
 ("Mad cow", 2001) 

(“โรคเอดสใ์นประเทศโลกทีส่าม . . .”, 2542) 
 
ถา้เป็นชื่อเรือ่งของหนงัสอืหรอืเอกสารใหพ้มิพเ์ป็น ตวัเอน  เช่น 

 (ลลิติพระลอ, 2500: 15-19) 
 (Sleep Medicine, 2001) 

 
2.7 ไม่ปรากฏปีพิมพ ์ 
    ใหใ้ส่ “ม.ป.ป.” ส าหรบัเอกสารภาษาไทย หรอื “n.d.”  ส าหรบัเอกสาร

ภาษาองักฤษ แทนปีพมิพ ์ ดงัตวัอยา่ง 
 ค านูน  สทิธสิมาน  (ม.ป.ป.)   
 (พนสั นาคนิทร,์ ม.ป.ป.) 
 (Viravaidya, n.d.)   
 
2.8 อยู่ในระหว่างตีพิมพ ์ 
     ใหใ้ส่  “ระหว่างตีพิมพ”์ หรอื “in press” แทนปีพมิพ ์ดงัตวัอยา่ง 
 อนุสรณ์ ศรแีกว้  (ระหว่างตพีมิพ)์  
 (จ าลอง ศรเีมอืง, ระหว่างตพีมิพ)์ 

  (Viravaidya, in press) 
 
2.9 ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศท่ีมีช่ือสกลุซ า้กนั เอกสารปีพิมพเ์ดียวกนั  
      ใหใ้ส่ชื่อสกุล  และอกัษรยอ่ชื่อตน้และชื่อกลางดว้ย เพื่อป้องกนัการสบัสน  เช่น 
  (Smith R. J., 1994)  
  (Smith H., 1994)  
 
 



 

 

2.10 เอกสารหลายเร่ืองท่ีมีผูแ้ต่งคนเดียวกนั   
 

  2.10.1 กรณผีูแ้ต่งคนเดยีวกนัเขยีนเอกสารหลายเล่ม ปีพมิพต่์างกนั ใหร้ะบุชื่อ
หรอืชื่อสกุลผูแ้ต่งเพยีงครัง้เดยีว แลว้ระบุปีพมิพต์ามล าดบั โดยใชเ้ครือ่งหมายอฒัภาค ( ; ) คัน่
ระหว่างปีพมิพ ์และเรยีงล าดบัปีพมิพจ์ากน้อยไปหามาก เช่น 

  (อษัฎา พานิช, 2532: 74; 2534: 40-42; 2542: 15) 
  (Pratt, 1961: 238; 1967: 78) 
 

  2.10.2 กรณผีูแ้ต่งคนเดยีวกนัเขยีนเอกสารหลายเล่ม และปีพมิพซ์ ้ากนั ใหร้ะบุ
เรยีงล าดบัทีข่องเล่มทีอ่า้งไวห้ลงัปีพมิพด์ว้ย โดยใชต้วัอกัษร a b c… ตามล าดบัส าหรบัเอกสาร
ภาษาองักฤษ  และ ก ข ค.... ตามล าดบัส าหรบัเอกสารภาษาไทย เช่น 

  (Pratt, 2002a: 16-18; 2002b: 45) 
  (สมคดิ สรอ้ยน ้า, 2549ก: 102; 2549ข: 103)  
  (อรศร ี ทุมมานนท,์ 2547ก: 5) 
  (อรศร ี ทุมมานนท์, 2547ข: 7) 

   
2.11 เอกสารหลายเรื่องท่ีมผีูแ้ต่งหลายคน  

  ในบางครัง้จ าเป็นทีต่อ้งอา้งเรือ่งทีเ่ขยีนโดยผูแ้ต่งต่างๆ กนัพรอ้มกนั เพื่อแสดง
แนวคดิและผลการศกึษาทีค่ลา้ยคลงึกนั ท าได ้2 วธิคีอื 

 
  2.11.1 ใหเ้รยีงรายการทีอ่า้งตามล าดบัเอกสารทีป่รากฏในเอกสารอา้งองิทา้ย
เล่ม โดยคัน่เอกสารแต่ละเรื่องทีอ่า้งถงึดว้ยเครือ่งหมายอฒัภาค ( ; ) เช่น 

 (เจอื สตะเวทนิ, 2516: 143; ปราโมทย ์นาครทรรพ และ ประภาศร ีสหีอ าไพ, 
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 ใหเ้รยีงตามปีพมิพจ์ากน้อยไปหามาก โดยใชเ้ครือ่งหมายอฒัภาค ( ; ) 
คัน่ระหว่างเอกสารทีอ่้างแต่ละเรือ่ง  เพื่อแสดงววิฒันาการของเรือ่งทีศ่กึษา เช่น 

 (Woodward, 1965: 77-78; Fiedler, 1967: 15; Thompson, 1969: 125) 
 (เจอื สตะเวทนิ, 2516: 143; ทองสุข นาคโรจน์, 2536: 83; ปราโมทย ์นาครทรรพ 

และ ประภาศร ีสหีอ าไพ, 2546: 98-100) 



 

 

2.12  หนังสือแปล  
 

2.12.1 ใหล้งชื่อเจา้ของเรือ่งเดมิ  ตามทีป่รากฏในเอกสารทีอ่า้ง 
  (กอรด์อน, 2545: 26) 
 

2.12.2  ถา้ไมป่รากฏเจา้ของเดมิ ใหล้งชื่อผูแ้ปล โดยระบุว่าเป็นผูแ้ปลต่อทา้ย  
  (อมร สทิธอิ านวย (ผูแ้ปล), 2542: 19) 
  (Handersons & Pearson (Trans.), 1966: 340) 

 
2.13  บทวิจารณ์ ใหร้ะบุชื่อผูว้จิารณ์ เช่น 

  (Dokecki, 1972: 18) 
  (เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง, 2539: 9) 
 

2.14  เอกสารอนัดบัรองหรือเอกสารทุติยภมิู  
                      ถา้ตอ้งการอา้งเอกสารทีผู่แ้ต่งไดอ้า้งถงึในงานของตน  การอา้งเช่นน้ีถอืว่ามไิด้
เป็นการอา้งถงึเอกสารนัน้โดยตรง แต่เป็นการอา้งถงึเอกสารทีค่ดัลอกมาอกีต่อหนึ่ง สามารถท า
ได ้2 วธิคีอื 

2.14.1 กรณีใหค้วามส าคญักบัผูแ้ต่งเอกสารเดมิมากกว่าให้ขึ้นต้นด้วยผู้แต่ง
เอกสารเดมิต่อดว้ยค าว่า “อ้างถึงใน” ส าหรบัวทิยานิพนธภ์าษาไทย  หรอื “quoted in” หรอื 
“cited by” ส าหรบัวทิยานิพนธภ์าษาองักฤษ  ตามดว้ยผูแ้ต่งเอกสารอนัดบัรอง   

(สนิท ตัง้ทว,ี 2529: 122 อา้งถงึใน กุหลาบ มลัลกิะมาส, 2545: 9)  
(Ngo, 1988: 12 อา้งถงึใน  พรีสทิธิ ์ค านวณศลิป์ และคณะ, 2549: 19) 
(Nickson, 1994: 122 cited by  Davinson, 2005: 19) 
 
ถ้าเอกสารเดมิไม่มปีีพมิพ์ หรอืไม่สามารถระบุหน้าได้ ให้ระบุ เฉพาะชื่อผู้แต่ง

เอกสารเดมิ 
(อรวรรณ สทิธวิงศ ์อา้งถงึใน มารศร ีพนิตนันท,์ 2546: 9) 

 
2.14.2 กรณใีหค้วามส าคญักบัผูแ้ต่งเอกสารอนัดบัรองมากกว่า  ใหข้ึน้ต้นดว้ย 

ผูแ้ต่งเอกสารอนัดบัรอง ต่อดว้ยค าว่า “อ้างจาก (quoting)” หรอื “กล่าวจาก (citing)” ต่อ
ดว้ยผูแ้ต่งเอกสารอนัดบัแรก 

 



 

 

(กุหลาบ มลัลกิะมาส, 2545: 9  อา้งจาก สนิท ตัง้ทว,ี 2529: 122).   
(พรีสทิธิ ์ค านวณศลิป์ และคณะ, 2549: 19 อ้างจาก Ngo, 1988: 12) 
(Davinson, 2005: 19 citing  Nickson, 1994: 122) 
 

 2.15  เอกสารท่ีเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือรวมบทความ  
                    การอา้งถงึส่วนหน่ึงของหนังสอืซึง่เป็นสิง่พมิพร์วมบทความหรอืผลงานของ
ผูเ้ขยีนหลายคนและมผีูร้บัผดิชอบในการรวบรวม  หรอืท าหน้าทีเ่ป็นบรรณาธกิาร ใหร้ะบุ
เฉพาะนามผู้เขียนบทความ ในกรณทีีไ่มป่รากฏนามผูเ้ขยีนบทความ ใหใ้ชว้ธิกีารอา้งองิแบบ
เดยีวกบัการอ้างเอกสารทีไ่มป่รากฏนามผูแ้ต่ง       
 

 2.16  เอกสารทัง้เล่ม  
                    การอา้งถงึทฤษฎ ี ผลการส ารวจหรอืผลการวจิยัในลกัษณะทีเ่ป็นการสรปุ
แนวคดิจากเอกสารทัง้เล่ม หรอืจากเอกสารหลายๆ เล่ม ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งและปีพมิพ์  โดยไมต่อ้ง
ระบุเลขหน้า เช่น   

(กมล  รุง่เจรญิไพศาล และ ถนอม  ศรสีุวรรณ, 2548) 
(สุทธพิงษ์  ธรรมกุล, 2541) 

  
  2.17  การอ้างอิงเอกสารพิเศษ   
                    การอา้งองิเอกสารพเิศษ  เช่น จดหมาย ตน้ฉบบัตวัเขยีน  จดหมายเหตุ 
ปาฐกถา บรรยาย รายการวทิย ุ รายการโทรทศัน์  สไลด ์ ฟิลม์สตรปิ  เทป  แผนที ่  
บทภาพยนตร ์ และสื่อไมต่พีมิพอ์ื่นๆ ให้ระบุลกัษณะพเิศษของวสัดุนัน้ด้วย เพื่อใหท้ราบว่าจะ
ไปดรูายละเอยีดในส่วนใดของรายการอา้งองิ และเพื่อใหท้ราบว่าเอกสารทีอ่า้งถงึนี้เป็นเอกสาร
พเิศษและมลีกัษณะพเิศษแตกต่างจากเอกสารอื่น เช่น 
 

 2.17.1  จดหมาย 
 (สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, พระราชหตัถเลขาถงึ ม.จ.หญงิ พูนพศิมยั ดศิกุล) 
 (Kate, letter to John Benton) 
 (ทว ีบุณยเกยีรต,ิ จดหมาย) 
 
 
 
 



 

 

 2.17.2  ต้นฉบบัตวัเขียนและจดหมายเหตุ 
 (สมเดจ็พระบรมราชปิตุลาธบิด ีเจา้ฟ้ามหาวชริุณหศิ, จดหมายเหตุรายวนั, พมิพ ์

เป็นบรรณาการในงานพระราชทานเพลงิศพ หมอ่มเจา้อุไรวรรณ ทองใหญ่  ลงวนัที ่7 มถุินายน  
2520) 

        (กรมศลิปากร, 2500 (แผ่นเสยีง) 33 ½ รอบต่อนาท ีสองหน้า “บทเห่เรอื”) 
        (เอราวณัภาพยนตร,์ 2500 (ภาพยนตร)์ 16 มม. ขาว-ด า, เสยีง 25 นาท ี 

“เชือ้เพลงิใหม”่)  
     (F.O.371/1221. General Report on Siam for 1910) 
 
 2.17.3  ปาฐกถา บรรยาย 
 (พุทธทาสภกิข,ุ บรรยาย) 
 (Benson, Lecture) 
 
 2.17.4 เทป 
 (ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช, เทปตลบั, 2540) 
 
 2.17.5 สไลด ์ฟิลม์สตริป และภาพยนตร ์
 (กรมส่งเสรมิการเกษตร, สไลด)์ 
 (คนดศีรอียธุยา, ภาพยนตร)์ 
 
 2.17.6 รายการวิทย-ุโทรทศัน์ 
 (ธนาคารกรงุเทพ, โทรทศัน์ “รบัอรณุยามเชา้”) 
 (มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี, บทวทิย ุ“การจดัหลกัสตูรเพื่อพฒันาทอ้งถิน่”) 
  
 การอา้งเอกสารพเิศษเหล่านี้ ถา้หวัขอ้ใดกต็ามทีม่นีามซ ้ากนัใหใ้ชอ้กัษร ก ข ค...          

หรอื a b c…. ก ากบัไวห้ลงัชื่อเช่นกนั 
 (พุทธเลศิหลา้นภาลยั ก. สมดุไทยด า อกัษรไทย เสน้รงค:์ 42-43) 
 (พุทธเลศิหลา้นภาลยั ข. สมดุไทยด า อกัษรไทย: 47-48) 
 
 
 
 



 

 

 2.18  การบรรยาย/อภิปราย/สมัภาษณ์  
  

                    2.18.1 ถา้ตอ้งการอา้งองิบทสมัภาษณ์ การบรรยายทางวชิาการ หรอืการ
อภปิรายทางวชิาการใหใ้ส่ชื่อผูบ้รรยาย  ผูใ้หส้มัภาษณ์  โดยระบุใหท้ราบหลงัชื่อว่าเป็นการ
บรรยายหรอืสมัภาษณ์ เช่น 
   (ชวน หลกีภยั, บรรยาย) 

  (แกว้สรร อตโิพธ,ิ สมัภาษณ์) 
 

                    2.18.2  ถา้เป็นเอกสารประเภทจดหมาย บนัทกึการสนทนา บนัทกึการ
สมัภาษณ์ ฯลฯ ใหร้ะบุชื่อผูเ้ขยีน ลกัษณะพเิศษ พรอ้มกบัวนัที ่(ถา้ม)ี เช่น 

  (ชวน หลกีภยั, สมัภาษณ์, 5 กนัยายน 2539) 
  (คุณหญงิปรยีา กุลละวนิช, สมัภาษณ์ 15 เมษายน 2545) 
  (Buch, Interview, May 7, 1995) 

 
 2.19  เอกสารอิเลก็ทรอนิกส ์ 

            การอา้งเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์วารสารอเิลก็ทรอนิกส ์ใหอ้า้งองิเหมอืนกบัเป็น
เอกสารทัว่ไป โดยระบุชื่อหรอืชื่อสกุลผูแ้ต่ง ตามดว้ยปีพมิพ ์และเลขหน้า (ถา้ม)ี ไวใ้นวงเลบ็  
ยกเวน้ในกรณต่ีาง ๆ ดงันี้ 
 
           2.19.1 หากตอ้งการอ้างองิขอ้มลูบางส่วนในเน้ือเรือ่งจากเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ 
ใหร้ะบุเลขหน้า เลขประจ าบท หรอืตารางในต าแหน่งทีเ่หมาะสม ทัง้นี้ใหใ้ชค้ ายอ่ “p” หรอื 
“pp”ส าหรบัค าว่า page หรอื “chap” ส าหรบัค าว่า chapter เช่น 

(Koch & Buch, 1991, p. 32) 
(Brook, 1999, chap. 5) 
(May & Might, 1999, pp. 80-85) 

 
               2.19.2   ในกรณทีีเ่อกสารนัน้ไมร่ะบุเลขหน้า ใหใ้ชเ้ลขของยอ่หน้าแทน โดยให้
ใชค้ ายอ่ว่า “para” แทนค าว่า paragraph   หรอืใชส้ญัลกัษณ์ คอื ¶ และตามดว้ยหมายเลข 
หรอือาจจะระบุชื่อ section แลว้ตามดว้ยหมายเลขยอ่หน้า เช่น 

(Jackson, 2001, ¶ 5) 
(Hudson, 1989, Conclusion section, para.1) 

 



 

 

  2.19.3  ตอ้งการอา้งองิขอ้มลูจากเวบ็ไซดท์ัง้เวบ็ไซด ์การอ้างอิงไม่จ าเป็นต้อง
ระบรุายการน้ีไว้ในรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ใหอ้า้งทีอ่ยูข่องเวบ็ไซด ์(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 

 
 
การอา้งองิส่วนทา้ยบทความ  เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทัง้หมดทีผู่เ้ขยีนไดใ้ช้

อา้งองิในการเขยีนบทความนัน้ๆ  โดยอาจรวบรวมเป็นเอกสารอา้งองิ (References) ซึง่มี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
หลกัทัว่ไป   
 

ชื่อผูแ้ต่ง.//(ปีพมิพ)์.//ช่ือเรื่อง.//ครัง้ทีพ่มิพ ์(ครัง้ที ่2 เป็นตน้ไป).//สถานทีพ่มิพ:์/     
          ///////ส านกัพมิพ.์ 
 
หมายเหต ุ เครือ่งหมาย  “ / ”  ในตวัอยา่ง  เป็นการบอกถงึการเวน้ระยะของรายการแต่ละ        
               รายการเท่านัน้  ในการเขยีนรายงานไมต่อ้งใช ้“ / ” 
 

1.  ช่ือผู้แต่ง   
1.1 ผูแ้ต่งคนไทย  แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย   

ใหใ้ส่ชื่อและชื่อสกุลตามล าดบั  โดยไมต่อ้งใส่ค าน าหน้าชื่อ ยศ ต าแหน่ง หรอื 
คุณวุฒ ิยกเว้นราชทนินาม ฐานันดรศกัดิ ์ ใหน้ าไปใส่ทา้ยชื่อสกุล โดยใชเ้ครือ่งหมายจลุภาค ( , ) 
คัน่ระหว่างชื่อกบัราชทนินามและฐานันดรศกัดิ ์ส่วนสมณศกัดิใ์หค้งรปูตามเดมิดงัตวัอยา่ง   

สญัญา  ธรรมศกัดิ ์
ประเวศ  วะส ี
สุขมุพนัธ ์ บรพิตัร, ม.ร.ว. 
พระราชวรมุนี (ประยทุธ ์ ปยตุโต) 

 
1.2 ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศหรอืผูแ้ต่งคนไทยทีแ่ต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ 

  ใหข้ึน้ตน้ดว้ย ชื่อสกุล ตามดว้ยตวัอกัษรยอ่ของชื่อตน้ ชื่อกลาง (ถา้ม)ี และใช้
เครือ่งหมายจลุภาค ( , ) คัน่ระหว่างชื่อสกุลและอกัษรยอ่ของชื่อตน้ ชื่อกลาง  เช่น 

Alleyne, R. L. 
  Panyarachun, A. 
 



 

 

1.3 หนงัสอืทีม่บีรรณาธกิารหรอืผูร้วบรวม และตอ้งการอา้งถงึหนงัสอืทัง้เล่ม  
หนงัสอืทีม่บีรรณาธกิาร (Editor) ใหเ้ขยีนชื่อหรอืชื่อสกุลบรรณาธกิารแทน 

ผูแ้ต่ง และระบุค าว่า "บรรณาธิการ" หรอื "Ed." หรอื "Eds." ไวท้า้ยชื่อหรอืชื่อสกุล
บรรณาธกิาร โดยใส่เครือ่งหมายวงเลบ็ (  ) เช่น  

สมจติ หนุเจรญิกุล. (บรรณาธกิาร) 
Ray, L. (Ed.)  
Stock, G., & Campbell, J. (Eds.) 
 
หนงัสอืทีม่ผีูร้วบรวม (Compiler)  ใหใ้ส่ค าว่า  “ผูร้วบรวม”  หรอื  “Comp.” 

หรอื  “Comps.”  ไวใ้นเครือ่งหมายวงเลบ็  (    )  ต่อทา้ยชื่อหรอืชื่อสกุลผูร้วบรวม  เช่น 
สมพนัธ ์เตชะอธกิ. (ผูร้วบรวม) 
Hernon, P. (Comp.) 

  
 1.4 ผูแ้ต่งทีเ่ป็นสถาบนั 

1.4.1 ส าหรบัเอกสารภาษาไทย ใหล้งชื่อสถาบนันัน้ๆ ตามทีป่รากฏในเอกสาร 
และเวน้วรรคจากหน่วยใหญ่   ไปหาหน่วยงานย่อย เช่น 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี คณะวทิยาศาสตร ์โปรแกรมวชิาสุขศกึษา   
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  ส านกันายกรฐัมนตร ีส านกังานสถติแิห่งชาต ิ
 
1.4.2 ส าหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ ใหล้งชื่อสถาบนันัน้ๆ ตามทีป่รากฏใน

เอกสาร และใชเ้ครือ่งหมายจลุภาค ( , ) คัน่จากหน่วยใหญ่   ไปหาหน่วยงานย่อย เช่น 
  Mahidol University, Institute for Population and Social Research 
 

1.5 ผูแ้ต่ง 2 คน   
  ใหใ้ส่ชื่อและชื่อสกุลทัง้สองคนตามล าดบัทีป่รากฏ  โดยระหว่างผูแ้ต่งคนที ่1 
และผูแ้ต่งคนที ่2  ใหเ้ชื่อมดว้ยค าว่า “และ” ส าหรบัเอกสารภาษาไทย  หรอืเครือ่งหมาย “&”  
ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เช่น 
 

สุวฒันา   วบิลูยเ์ศรษฐ ์และ เกือ้  วงศบ์ุญสนิ 
Fukutake, T., & Marioka, K. 
Stock, G., & Campbell, J. 



 

 

 1.6 ผูแ้ต่ง 3 - 6 คน   
ใหใ้ส่ชื่อหรอืชื่อสกุลผูแ้ต่งคนแรก คัน่ดว้ยเครือ่งหมายจุลภาค ( , ) แลว้จงึใส่ชื่อ

คนทีส่องไปเรือ่ยๆ จนถงึคนที ่5 แลว้จงึเชื่อมดว้ยค าว่า “และ” หรอื “&”  ก่อนใส่ชื่อหรอืชื่อสกุล
ผูแ้ต่งคนสุดทา้ย เช่น 
 

ทดัดาว ผ่องพรรณ, รตันากร ชุตมิา, ศุภวรรณ สจัจานันท ์และ ไพโรจน์ เพญ็สุข 
 
ทดัดาว ผ่องพรรณ, รตันากร ชุตมิา, ศุภวรรณ สจัจานนัท,์ ไพโรจน์  เพญ็สุข,          

สมศร ีสุขโข และ ลออ อยูส่วสัดิ ์
 
Mann, J. M., Tarantola, D. J., Netter, T.W., Sande, P., Volberding, A.,  
 & Berger, J.  

 
1.7 ผูแ้ต่งมากกว่า 6 คน  

ใหร้ะบุชื่อและชื่อสกุลผูแ้ต่งคนแรก คนทีส่องไปเรือ่ย ๆ จนถงึคนที ่6  คัน่ดว้ย
เครือ่งหมายจลุภาค ( , ) จากนัน้ใหร้ะบุค าว่า "และคณะ" หรอื "และคนอ่ืนๆ" หรอื "et al." 
หรอื "and others" แทนคนที ่7 เป็นตน้ไป เช่น 
 

ทดัดาว ผ่องพรรณ, รตันากร ชุตมิา, ศุภวรรณ สจัจานนัท,์ ไพโรจน์  เพญ็สุข,          
สมศร ีสุขโข, ลออ อยูส่วสัดิ ์และคณะ 

 
Netti, B. P., Algatt-Bergstrom, P. J., Sande, P., Wollan, P., Greco, M.,  

Mann, J. M., et al.   
 

1.8 ผูแ้ต่งทีใ่ชน้ามแฝง  
ถา้ทราบนามจรงิใหว้งเลบ็นามจรงิไว ้แต่ถา้ไมท่ราบใหร้ะบุค า “นามแฝง” ไวใ้น

เครือ่งหมายวงเลบ็ต่อทา้ย  เช่น 
ทมยนัต ี(วมิล เจยีมเจรญิ) 
ประกายพรกึ (นามแฝง) 
 

 1.9 ถา้ไมป่รากฏผูแ้ต่ง ผูร้วบรวม หรอืบรรณาธกิาร ใหใ้ส่ชื่อเรือ่ง/ชื่อหนงัสอืแทน
รายการผูแ้ต่ง 

 



 

 

2.  ปีท่ีพิมพ ์ 
 2.1 ใหร้ะบเุฉพาะตวัเลขปี  พ.ศ. ทีพ่มิพห์นงัสอืเล่มนัน้ส าหรบัเอกสารภาษาไทย 
หรอื  ค.ศ. ส าหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ  ไวใ้นเครือ่งหมายวงเลบ็ (  ) ต่อจากชื่อผูแ้ต่ง 
โดยไม่ต้องระบุค าว่า พ.ศ. หรอื ค.ศ.  เช่น 

Spencer, M.  (1996) 
ประเวศ วะส.ี  (2541) 
 

 2.2 กรณหีน้าปกในไมป่รากฏปีทีพ่มิพ ์แต่ปีทีพ่มิพป์รากฏในส่วนอื่นๆ ของหนงัสอื 
เช่น ค าน า หรอื ปกหลงั ใหร้ะบุไวใ้นเครือ่งหมายวงเลบ็เหลีย่ม [    ] แทน เช่น 

Norbeck, P.  [1998] 
ประเวศ วะส.ี  [2549] 

 
 2.3 กรณีไม่ปรากฏปีทีพ่มิพ ์

ใหใ้ส่ “ม.ป.ป.” หมายถงึ ไม่ปรากฏปีทีพ่มิพ ์หรอื “n.d.” หมายถงึ no date 
แทน โดยใส่ไวใ้นเครือ่งหมายวงเลบ็เหลีย่ม [    ] เช่น  

ค านูน  สทิธสิมาน. [ม.ป.ป.]  
Crawford, N. L. [n.d.]   
 

 2.4 งานทีย่งัไมอ่อกเผยแพร่  หรอือยูใ่นระหว่างตพีมิพ ์    
  ใชค้ าว่า “ระหว่างตีพิมพ”์ หรอื “in press” โดยใส่ในเครือ่งหมายวงเลบ็ (  )
ต่อทา้ยชื่อผูแ้ต่ง  เช่น 

สปิปนนท ์เกตุทตั.  (ระหว่างตพีมิพ)์ 
  Davis, M., & Newton, S. C.  (in press) 
 
 2.5 ถา้เป็นการอา้งองิบทความจากหนงัสอืพมิพห์รอืฐานขอ้มลู ซึง่ตอ้งระบุวนัและ
เดอืนของบทความทีส่บืคน้ได ้ 

รปูแบบของการระบุใหเ้ป็นไปตามธรรมเนียมนิยมของภาษานัน้ เช่น 
ไตรรตัน์ สุนทรประภสัสร. (2540, 8 พฤศจกิายน).  อนาคตจนี-อเมรกิา.  เดลินิวส,์ 

หน้า 6. 
อานนัท ์ ปนัยารชุน.  (2541, 29 มนีาคม-1 เมษายน).  ธรรมรฐักบัอนาคตของ

ประเทศไทย.  ฐานเศรษฐกิจ, หน้า 9. 
 



 

 

  
ข้อสงัเกต   การอา้งปีทีพ่มิพ ์ใหใ้ส่เครือ่งหมายมหพัภาค ( . )  
                    หลงัเครือ่งหมายวงเลบ็ (    ) เสมอ 
 
3.  ช่ือหนังสือหรือช่ือเรื่อง  

  3.1 ชื่อหนงัสอืหรอืชื่อเรือ่ง (Title of Publication) 
  ให้ใส่ชื่อเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร โดยให้พมิพเ์ป็นตวัเอน (Italic)  หรอื
ตวัหนา (Bold) กไ็ด ้แต่ถ้าใช้รปูแบบใดให้ใช้แบบนัน้ตลอดทัง้เล่ม ส าหรบัชื่อเรือ่ง
ภาษาองักฤษ ใหพ้มิพต์วัอกัษรตวัแรกของค าแรกเป็นตวัพมิพใ์หญ่ ส่วนค าอื่นๆ ใหข้ึน้ตน้ดว้ย
ตวัพมิพเ์ลก็ ยกเวน้กรณทีีเ่ป็นชื่อเฉพาะ เช่น 

เทยีนฉาย กรีะนันท์.  (2542).  การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน: แนวคิดเชิงทฤษฎี.  
กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

Levy, J. A.  (1998).  HIV and the pathogenesis of AIDS.  Washington, DC: 
ASM Press. 

 
 3.2 ถา้มชีื่อเรือ่งรอง (Sub-title หรอื Two-part Title)  

ใหใ้ส่ชื่อเรือ่งรองตามหลงัชื่อเรือ่ง คัน่ดว้ยเครือ่งหมายทวภิาค ( : )  กรณชีื่อ
เรือ่งภาษาองักฤษ  ใหพ้มิพอ์กัษรตวัแรกของค าแรกของชื่อเรือ่งรองเป็นตวัพมิพใ์หญ่  
ส่วนค าอื่นๆ  ใหข้ึน้ตน้ดว้ยตวัพมิพเ์ลก็เช่นเดยีวกนั  ยกเวน้กรณทีีเ่ป็นชื่อเฉพาะเช่น  

ปรชีา จ าปารตัน์ และ ไพศาล ชยัมงคล.  (2520).  การบริหารพสัด:ุ ทฤษฎีและ
ปฏิบติั.  กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

Banta, G. R.  (1982).  Asian cropping systems research:  Microeconomic 
evaluation procedures.  Ottawa: International Development Research 
Center. 

 
 3.3 ชื่อเรือ่งมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้ส่เฉพาะภาษาไทย เช่น  

การอา้งองิหนงัสอืชื่อ 
เร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกบัประเทศไทย (Essay on Thailand)  
ใหร้ะบุชื่อเรือ่งเป็น   
เร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกบัประเทศไทย 
 
 



 

 

 3.4 หนงัสอืทีเ่ขยีนเป็นภาษาไทยแต่ชื่อเรือ่งเป็นภาษาองักฤษ 
 ใหถ้อดค าเป็นภาษาไทยก่อน  แลว้จงึใส่ชื่อภาษาองักฤษไวใ้นเครื่องหมาย

วงเลบ็ (  ) โดยใชห้ลกัของการทบัศพัท ์เช่น โน้ตบุค๊ (Note Book) เป็นตน้ 
 

ข้อสงัเกต      1.  ถา้ภายในชื่อเรือ่งมคี ายอ่ ใหพ้มิพต์ามทีป่รากฏในเอกสารตน้ฉบบั 
 2.  ใหใ้ส่เครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) หลงัชื่อเรือ่งทุกครัง้ 

 
4.  ครัง้ท่ีพิมพ ์ 
    ใหใ้ส่ครัง้ทีพ่มิพต์ัง้แต่ครัง้ที ่2 ขึน้ไป ถา้เป็นภาษาองักฤษใหร้ะบุล าดบัทีข่องการนบั

ตวัเลขดว้ย เช่น 
เร่ืองราวเก่ียวกบัประเทศไทย. พมิพค์รัง้ที ่2. 

     Harry Potter.  5th ed. 
 
หากมขีอ้ความระบุการปรบัปรงุแกไ้ข (Revised) หรอืการแกไ้ขเพิม่เตมิ (Enlarged)  

ใหใ้ส่ไวด้ว้ย  เช่น  
พมิพค์รัง้ที ่ 2     2nd ed. 
พมิพค์รัง้ที ่ 3 ฉบบัปรบัปรงุ 3rd  rev. ed. 
พมิพค์รัง้ที ่ 2 แกไ้ขเพิม่เตมิ 2nd rev. & enl. ed. 

        Springer, S. P., & Deutsch, G. (1985). Left brain, right brain (Rev. ed.).  
New York: W. H. Freeman. 
 

 ข้อสงัเกต  ใหใ้ส่เครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) หลงัครัง้ทีพ่มิพท์ุกครัง้ 

 
5.  สถานท่ีพิมพ ์ 

               5.1 ใหร้ะบุชื่อเมอืงหรอืชื่อจงัหวดัซึง่เป็นทีต่ ัง้ของส านกัพมิพต์ามทีป่รากฏใน
เอกสาร ถา้มหีลายเมอืง ใหใ้ส่ชื่อแรกเท่านัน้   ในกรณีทีม่ชีื่อเมอืงซ ้ากนัหรอืเป็นเมอืงที่ไมเ่ป็นที่
รูจ้กัมากนกัใหร้ะบุอกัษรยอ่หลงัชื่อเมอืงดว้ย โดยคัน่ดว้ยเครือ่งหมายจลุภาค ( , ) เช่น 

กรงุเทพฯ 
New York  
Princeton, NJ. 
 
 



 

 

5.2 ถา้ไมป่รากฏชื่อเมอืงใหใ้ส่ “ม.ป.ท.” หมายถงึ ไมป่รากฏสถานทีพ่มิพ ์ส าหรบั 
เอกสารภาษาไทย หรอื “n.p.” หมายถงึ no place ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษแทน  โดยใส่ใน
เครือ่งหมายวงเลบ็เหลีย่ม [   ]   เช่น  

[ม.ป.ท.]   
[n.p.]  

 
ข้อสงัเกต  ใหใ้ส่เครือ่งหมายทวภิาค ( : ) หลงัสถานทีพ่มิพท์ุกครัง้ 
 
 
6.  ส านักพิมพห์รือโรงพิมพห์รือผู้จดัพิมพ ์ 
    6.1  ใหร้ะบุตามทีป่รากฏในหน้าปกใน หากมทีัง้ชื่อส านกัพมิพ์และชื่อโรงพมิพ ์  

ใหใ้ส่ชื่อส านกัพมิพ์ 
    6.2  ถา้มหีลายส านกัพมิพ ์ใหใ้ส่ชื่อส านกัพมิพแ์รกหรอืชื่อส านกัพมิพท์ีพ่มิพ์ 

ดว้ยตวัหนาหรอืตวัใหญ่เป็นพเิศษ  
6.3 ถา้ไมป่รากฏชื่อส านกัพมิพท์ัง้ในหน้าปกใน หลงัหน้าปกใน ใหใ้ส่ชื่อ 

โรงพมิพแ์ทน เช่น โรงพมิพค์ุรสุภาลาดพรา้ว เป็นตน้ 
    6.4  ถา้เป็นสิง่พมิพท์ีผ่ลติโดยสถาบนั เช่น หน่วยงานของรฐัหรอืองคก์รต่างๆ   

ใหใ้ส่ชื่อสถาบนั เช่น 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
มลูนิธโิครงการต าราสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ 
  
กรณหีน่วยงานเป็นชื่อเดยีวกบัชื่อผูแ้ต่ง ใหเ้ขยีนดว้ยค ายอ่ เช่น  
กรมการศาสนา.  (2542).  วดัธรรมกาย.  กรงุเทพฯ: กรมฯ. 

6.5  ค าประกอบทัง้หลาย เช่น บรษิทั, หา้งหุน้ส่วนจ ากดั, Incorporation,  
Limited, Ltd. ใหต้ดัออก เช่น 

ส านกัพมิพไ์ทยวฒันาพานิช จ ากดั ใหใ้ชค้ าว่า ไทยวฒันาพานิช   
Longman Group Ltd.   ใหใ้ชค้ าว่า  Longman Group  
 

6.6  ไมป่รากฏชื่อส านกัพมิพ ์หรอืโรงพมิพ ์ใหร้ะบุค าว่า “ม.ป.พ.” หรอื “n.p.” 
โดยระบุไวใ้นเครือ่งหมายวงเลบ็เหลีย่ม เช่น [ม.ป.พ.] หรอื [n.p.] 
 

ข้อสงัเกต  ใหปิ้ดทา้ยส่วนสถานทีพ่มิพด์ว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) เสมอ 



 

 

รปูแบบและตวัอย่าง 
 

1.  หนังสือทัว่ไป   
 

  1.1 ผูแ้ต่ง 1 คน 
  

ชื่อผูแ้ต่ง.//(ปีพมิพ)์.//ชือ่เรือ่ง.//ครัง้ทีพ่มิพ ์(ครัง้ที ่2 เป็นตน้ไป).//สถานทีพ่มิพ:์/        
///////ส านกัพมิพ.์ 

 
หรอื 

  
ชื่อผูแ้ต่ง.//(ปีพมิพ)์.//ช่ือเรื่อง.//ครัง้ทีพ่มิพ ์(ครัง้ที ่2 เป็นตน้ไป).//สถานทีพ่มิพ:์/  
///////ส านกัพมิพ.์ 
 
 

1.1.1 ผูแ้ต่งทัว่ไป 
 

อมรา  คมัภริานนท.์  (2540).  พนัธศุาสตรข์องเซลล.์  กรงุเทพฯ:   
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  

Whitfielf, P.  (1998).  Evolution: The greatest story ever told.  London: 
Marshall Publishing.  

 
  1.1.2 ผูแ้ต่งมีฐานันดรศกัด์ิ/บรรดาศกัด์ิ 

 
พระธรรมปิฏก (ประยุทธ ์ปยตุโต).  (2541).  ธรรมะกบัการท างาน.  พมิพค์รัง้ที ่5. 

กรงุเทพฯ: สหธรรมกิ. 
วจิติรวาทการ, หลวง.  (2541).  ทางสู้ในชีวิต.  กรงุเทพฯ: สรา้งสรรคบ์ุ๊ค. 
อากาศด าเกงิ รพพีฒัน์, ม.จ.  (2541).  ละครแห่งชีวิต.  กรงุเทพฯ: ดอกหญา้. 

 
 1.1.3 ผูแ้ต่งท่ีใช้นามแฝง 
 
ชมจนัทร ์(นามแฝง).  (2541).  อรณุในราตรี.  กรงุเทพฯ: คมบาง. 



 

 

   1.2 ผูแ้ต่ง  2  คน 
 

ผูแ้ต่งคนที ่1/และหรอื&/ผูแ้ต่งคนที ่2.//(ปีพมิพ)์.//ช่ือเร่ือง.//ครัง้ทีพ่มิพ ์(ครัง้ที ่2       
///////เป็นตน้ไป).//สถานทีพ่มิพ:์/ส านกัพมิพ.์ 

 
หมายเหต ุ เครือ่งหมาย  “ / ”  ในตวัอยา่ง  เป็นการบอกถงึการเวน้ระยะของรายการแต่ละ        
               รายการเท่านัน้  ในการเขยีนรายงานไมต่อ้งใช ้“ / ” 
 

เชาวน์   ชโินรกัษ์ และ พรรณ ี ชโินรกัษ์.  (2528).  ชีววิทยา 3.  พมิพค์รัง้ที ่5.  
กรงุเทพฯ: บรูพาสาสน์.   

Levetin, E., & Mcmahon, K.  (2003).  Plants and society.  3rd ed.  Boston: 
McGraw-Hill.   

 
  ผูแ้ต่งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

Thaithong, S., & Geoffrey, B. (1992).  Malaria Parasites.  Bangkok: 
Chulalongkorn University. 

 
 

     1.3 ผูแ้ต่ง  3-6  คน    
 

ผูแ้ต่งคนที ่1, ผูแ้ต่งคนที ่2,...... , และหรอื&/ผูแ้ต่งคนที ่6.//(ปีพมิพ)์.//ช่ือเรื่อง.//          
///////ครัง้ทีพ่มิพ ์(ครัง้ที ่2 เป็นตน้ไป).//สถานทีพ่มิพ:์/ส านกัพมิพ.์ 

 
สุปราณ ี  ชนิบุตร, กลัยา  จ าเรญิรตันะ และ ชะลอ  ลิม้สุวรรณ.  (2536).  เน้ือเย่ือของ

ปลาช่อน. [ม.ป.ท.]: [ม.ป.พ.]. 
Faber, M., Manstettan, R., & Proops, J.  (1996).  Ecological: Concepts and 

methods.  Cheltenham: Elgar. 
 

   1.4 ผูแ้ต่งมากกว่า 6  คน   
 

ผูแ้ต่งคนที ่1, ผูแ้ต่งคนที ่2, ....., ผูแ้ต่งคนที ่6 /และคณะหรอืet al.//(ปีพมิพ)์.// 
///////ช่ือเรื่อง.//ครัง้ทีพ่มิพ ์(ครัง้ที ่2 เป็นตน้ไป).//สถานทีพ่มิพ:์/ส านกัพมิพ.์ 
 



 

 

ธงชยั คนืถิน่, พภิพ ธงธวชัชยั, สุธ ีแซ่ลิม้, นพชยั เดชอุดม, พงษ์พนัธ ์วรพฒัน์,   ศริ ิ 
ดถิเีจรญิ และคณะ.  (2543).  การพฒันารปูแบบการดแูลจากคนใน  
ครอบครวัของผูส้งูอายท่ีุป่วยเรื้อรงั.  นครราชสมีา: สมีาการพมิพ.์ 

 

   1.5 ผูแ้ต่งท่ีเป็นสถาบนัหรือเป็นนิติบคุคล 
 

ชื่อสถาบนั.//(ปีพมิพ)์.//ช่ือเรื่อง.//ครัง้ทีพ่มิพ ์(ครัง้ที ่2 เป็นตน้ไป).//สถานทีพ่มิพ:์/  
///////ส านกัพมิพ.์ 

 
กรมการศาสนา.  (2542).  วดัธรรมกาย.  กรงุเทพฯ: กรมฯ. 
ส านกังานสถติแิห่งชาต ิกองคลงัขอ้มลูและสนเทศสถติ.ิ  (2541).  สมดุรายงานสถิติ

ภาคตะวนัออก พ.ศ. 2541.  กรงุเทพฯ: กองฯ. 
Office of the National Culture Commision (ONCC).  (1990).  Essay on cultural 

Thailand.  Bangkok: ONCC. 
 

1.6 หนังสือท่ีมีบรรณาธิการหรือผู้รวบรวมและต้องการอ้างหนังสือทัง้เล่ม  
 

ชื่อผูแ้ต่ง.//(บรรณาธกิาร).//(ปีพมิพ)์.//ช่ือเร่ือง.//ครัง้ทีพ่มิพ ์(ครัง้ที ่2 เป็นตน้ไป).//   
///////สถานทีพ่มิพ์:/ส านกัพมิพ.์ 

 
พทิยา ว่องกุล.  (บรรณาธกิาร).  (2541). ไทยยคุวฒันธรรมทาส.  กรงุเทพฯ: 

โครงการวถิทีรรศน์. 
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 ไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง 
 

ชือ่เรือ่ง.//(ปีพมิพ)์.//สถานทีพ่มิพ:์/ส านกัพมิพ.์ 
 



 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 8  พ.ศ. 2540-2544.  (2542).  กรงุเทพฯ: ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ ส านกันายกรฐัมนตร.ี 

การวิเคราะหเ์ชิงเศรษฐกิจการใช้ปุ๋ ยในการผลิตพืช.  (2538).  กรงุเทพฯ: กองวจิยั
เศรษฐกจิการเกษตร ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร. (เอกสารเศรษฐกจิ
การเกษตร เลขที ่89/2538). 

The idea of holy.  (1959).  [n.p.]: Pelican Books. 
The American heritage dictionary. (1991). Boston: Houghton Mifflin. 

   
2. หนังสือแปล  

  
ชื่อผูแ้ต่ง.//(ปีพมิพ)์.//ช่ือเร่ือง(ชื่อผูแ้ปล, ผูแ้ปล).//แปลจาก/ช่ือเร่ืองเดิม (ถา้ม)ี.// 
///////สถานทีพ่มิพ์:/ส านกัพมิพ.์/(ปีทีพ่มิพต์น้ฉบบั [ถา้ม]ี) 
 
คนูิโอะ, วาย.  (2531).  การพฒันาเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น (สุกญัญา นิธงักูร และ อนงค ์   

โรจน์วณชิย,์ ผูแ้ปล).  กรงุเทพฯ: มลูนิธโิครงการต าราสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร.์ 

คอน, เอส.  (2525).  นมและผลิตภณัฑน์ม (เสาวลกัษณ์  ภมูวิสนะ, ผูแ้ปล).  แปล
จาก Milk and Milk Products in Human Nutrition.  กรงุเทพฯ:  ส านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต,ิ   

สตเีวนสนั, ว.ี  (2536).  นายอินทรผ์ูปิ้ดทองหลงัพระ (พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  
ภมูพิลอดุลยเดชฯ, ทรงแปล).  แปลจาก A Man Called Intrepid.  กรงุเทพฯ: 
อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่. 

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)  
  
ถ้าไม่ทราบช่ือผู้แต่ง ช่ือเร่ืองเดิม  
ใหร้ะบุชื่อผูแ้ปล ตามดว้ยค าว่าผูแ้ปลในเครื่องหมาย วงเลบ็ (  ) เช่น 

วนัชยั ขนัต ีและคณะ (ผูแ้ปล).  (2537).  วิสยัทศัน์ 2020.  กรงุเทพฯ: นานมบีุ๊ค. 
 
 



 

 

กรณีไม่ระบช่ืุอผูแ้ปล  
ใหเ้ขยีนรายการเอกสารอา้งองิเช่นเดยีวกบัเอกสารประเภทหนังสอื  เพยีงแต่

ระบุขอ้ความในวงเลบ็ว่า  (translated from ….….. ภาษาตน้ฉบบั)  ต่อจากชื่อหนงัสอืโดยไมม่ี
เครือ่งหมายวรรคตอนคัน่  เช่น 

Millot, G.  1970.  Geology of Clays (translated from French).  New York: 
Springer Verlag,  

  
3. รายงาน 

 เอกสารประเภทรายงาน (Technical Reports)  เป็นเอกสารทีจ่ดัพมิพข์ึน้โดย
หน่วยงานเพื่อรวบรวมผลงานทีไ่ดท้ ามา  อาจจะจดัพมิพส์ม ่าเสมอในรปูรายงานประจ าปี หรอื
พมิพเ์ป็นครัง้คราว   
    3.1 หากเป็นรายงานทีป่ระกอบดว้ยเรือ่งจากผูเ้ขยีนหลายคน  ใหเ้ขยีนรายการ
เอกสารและสิง่อา้งองิลกัษณะเดยีวกบัรายงานการประชุม   
    3.2 รายงานทีม่เีรือ่งผูเ้ขยีนเพยีงคนเดยีวหรอืคณะเดยีว  เขยีนรายการเอกสารและ
สิง่อา้งองิตามรปูแบบต่อไปนี้ 
 
 ผูร้ายงาน.//(ปีพมิพ)์.//ช่ือชุดของเอกสารและล าดบัท่ี.//สถานทีพ่มิพ:์/ส านกัพมิพ.์ 
  

3.2.1 ชื่อผูร้ายงาน หากบุคคลเป็นรายงาน เขยีนเช่นเดยีวกบัหนงัสอื กรณี 
 สมาคมสภาคณะกรรมการ กรม หรอือื่นๆ เป็นผูร้ายงาน ใหร้ะบุชื่อหน่วยงานล าดบัตน้ทีสุ่ด 

3.2.2 ปีทีพ่มิพ ์ระบุปีทีพ่มิพร์ายงานฉบบันัน้ 
3.2.3 ชื่อชุดของเอกสารและล าดบัที ่ระบุชื่อของเอกสารชุดนัน้ๆ โดยใชช้ื่อเตม็   

 
กระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละพลงังาน ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลย.ี  (2530). 

รายงานสถานภาพการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  เล่ม 2.  
กรงุเทพฯ: ศูนยฯ์ 

Kinnell, M., Usherwood, B., & Jones, K.  (1999).  British library research and 
innovation report no.172.  London: Library Association.   

 
 
 
 



 

 

4. หนังสือท่ีจดัพิมพใ์นโอกาสพิเศษ  
      หนงัสอืทีจ่ดัพมิพใ์นโอกาสพเิศษต่างๆ เช่น หนงัสอืใชใ้นงานศพ ทอดกฐนิ 
ครบรอบวนัสถาปนา เป็นตน้  รปูแบการอา้งองิเหมอืนหลกัการทัว่ไป แต่ใหเ้พิม่รายละเอยีดของ
หนงัสอืไวใ้นวงเลบ็ (    )  ต่อจากส านกัพมิพ ์  
  

ชื่อผูแ้ต่ง.//(ปีพมิพ)์.//ช่ือเร่ือง.//สถานทีพ่มิพ:์/ส านกัพมิพ.์//(รายละเอยีดเพิม่เตมิ) 
 
จอ้ย นนัทวิชัรนิทร,์ ม.ล.  (2541).  จ้อถึงจ้อย.  กรงุเทพฯ: [ม.ป.พ.]. (พมิพใ์นงาน  

พระราชทานเพลงิศพ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ม.ล.จอ้ย นนัทวิชัรนิทร ์ธนัวาคม 
2541) 

อลศิา  วานิชด.ี  (2537).  กลวธิกีารเขยีนภาษาองักฤษใหไ้ดผ้ล. ใน ศิลปศาสตรพินิจ. 
(หน้า 142-151).  นนทบุร:ี สาขาศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  
(จดัพมิพเ์นื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สาขาวชิาศลิปศาสตร์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช) 

 
5. โครงงานวิจยั  การศึกษาพิเศษ   วิทยานิพนธ์ 

   โครงงานวจิยั  (Research Project)  การศกึษาพเิศษ  (Special Studies)  และ 
วทิยานิพนธ ์ (Thesis)  แมจ้ะไมจ่ดัว่าเป็นเอกสารเผยแพร ่ แต่อนุโลมใหน้ ามาอา้งองิได้ 
 
                5.1  โครงงานวิจยั  การศึกษาพิเศษ     
  

ผูเ้ขยีน.//(ปีทีพ่มิพ)์.//ช่ือของงาน.//ระดบัของงาน//ชื่อมหาวทิยาลยั.   
 

5.1.1  ปีทีพ่มิพ ์ เอกสารภาษาไทย ระบุเป็นพุทธศกัราช ถา้เป็น  
ภาษาองักฤษ  ระบุเป็นครสิตศ์กัราช 

5.1.2  ระดบัของงาน  ไดแ้ก่  โครงงานวจิยั  การศกึษาพเิศษ   
   

กติตชิยั  แผ่นจนัทร.์  (2544).  เซลลพ์นัธศุาสตรข์องเก้งธรรมดาในประเทศไทย. 
โครงงานวจิยั  ภาควชิาชวีวทิยา  คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

อภริด ี ศรภีูม.ิ  (2545).  คาริโอไทป์ของอีเหน็เครือ  (Paguma Lavata).  การศกึษา
พเิศษทางชวีวทิยา  ภาควชิาพฤกษศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 



 

 

 5.2 วิทยานิพนธ์ 
 

ชื่อผูเ้ขยีนวทิยานิพนธ์.//(ปีพมิพ)์.//ช่ือวิทยานิพนธ์.//วทิยานิพนธป์รญิญา.......   
///////สาขาวชิา........... ชื่อสถาบนั. 

 
5.2.1  ปีพมิพ ์ใหใ้ส่ตามวธิกีารใส่ปีพมิพข์องหนงัสอื วทิยานิพนธ ์

ภาษาไทย ระบุเป็นพุทธศกัราช ถา้เป็นภาษาองักฤษ ระบุเป็นครสิตศ์กัราช 
5.2.2  ใส่ขอ้มลูระบุชื่อปรญิญา สาขาวชิา และสถาบนัการศกึษา    
5.2.3  วทิยานิพนธต่์างประเทศ ใหใ้ส่ขอ้มลูระบุชื่อประเทศทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของ 

สถาบนัดว้ย   
 
สมพร  อนิทะกนก.  (2548).  การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนทกัษะการเขียน

ภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยกระบวนการสอน
ของเฮวินส.์  วทิยานิพนธป์รญิญาครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสตูร
และการสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี. 

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 (หนังสือรวมบทความหลายเร่ือง ผูแ้ต่งหลายคน) 

 
ชื่อผูเ้ขยีนบทความ.//(ปีพมิพ)์.//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อผูแ้ต่ง/(บรรณาธกิาร),/               
///////ช่ือหนังสือ/(ครัง้ทีพ่มิพ,์/เลขหน้าทีบ่ทความนัน้ตพีมิพ์).//สถานทีพ่มิพ:์/  
///////ส านกัพมิพ.์ 

 
 เลขหน้าทีบ่ทความนัน้ตพีมิพ ์ ใหร้ะบุว่าบทนัน้เริม่ตน้ตัง้แต่หน้าใดถงึหน้าใด  

ส าหรบัเอกสารภาษาไทยใชค้ า “หน้า”  ส่วนเอกสารภาษาองักฤษ  ถา้ม ี 1  หน้า  ใช ้ “p.”  ถา้
มจี านวนมากกว่า  1  หน้า  ใช ้ “pp.”   

   



 

 

เรวตั เลศิฤทยัโยธนิ.  (2541).  ขา้วฟ่าง.  ใน วาสนา  วงษ์ใหญ่, อุดม  พลูเกษ และ
วทิยา  แสงแกว้สุข (บรรณาธกิาร), พฤษศาสตรพื์ชเศรษฐกิจ  (หน้า 20-25).  
กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

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. 

 

ข้อสงัเกต   เอกสารภาษาองักฤษ ชื่อตน้และชื่อกลางของผูเ้ขยีนบทความจะอยูห่ลงั    
ชื่อสกุล   สว่นชื่อตน้และชื่อกลางของบรรณาธกิารจะน าไว้หน้าชื่อสกุล   

 
 
7. บทความในวารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพ ์และสารานุกรม 

    7.1 บทความในวารสาร   
  วารสาร (Journal) เป็นเอกสารทีร่วบรวมบทความหลายๆ บทความ  โดยมี

ก าหนดออกทีแ่น่นอนและระบุ ปีที ่เล่มที ่ไวช้ดัเจน   
 

     ชื่อผูเ้ขยีนบทความ.//(ปีพมิพ)์.//ชื่อบทความ.//ช่ือวารสาร,/ปีท่ี (ฉบบัที)่,/เลขหน้าทีป่รากฏ. 
 

7.1.1 ผูเ้ขยีนบทความ  ปีทีพ่มิพ ์ ใหใ้ชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบัหนังสอื  บทความที่ 
เป็นภาษาองักฤษ  แมจ้ะตพีมิพใ์นวารสารภาษาไทยกใ็หเ้ขยีนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบัหนงัสอื
ทีเ่ป็นภาษาองักฤษ 

7.1.2 ปีที ่ (ฉบบัที)่  วารสารทัว่ ๆ  ไป  จะตพีมิพปี์ละหลาย ๆ  ฉบบัโดยระบุ 
เลขหน้าต่อเนื่องกนัไปในกรณนีี้ใหร้ะบุปีที ่ (vol.)  โดยไมต่อ้งระบุฉบบัที ่ หากวารสารฉบบัใด
เลขหน้าไมต่่อเนื่องใหร้ะบุทัง้ปีที ่(vol.) และฉบบัที ่ (no.)  ทัง้สองกรณรีะบุแต่ตวัเลขโดยไมต่อ้ง
มคี าว่าปีทีห่รอืฉบบัที่  

7.1.3 ชื่อบทความ ใหพ้มิพต์วัพมิพธ์รรมดา (Normal)  ส าหรบัเอกสาร 



 

 

ภาษาองักฤษ เฉพาะอกัษรตวัแรกของค าแรกใหใ้ชต้วัพมิพใ์หญ่  ยกเว้น ค าเฉพาะทีต่อ้งใชต้าม
หลกัไวยากรณ์ 

7.1.4 ชื่อวารสาร ใหใ้ชช้ื่อเตม็ หา้มใชค้ ายอ่ นอกจากชื่อวารสารนัน้ปรากฏเป็น 
ค ายอ่อยูแ่ลว้ 

7.1.5 ชื่อวารสาร และปีที ่(vol.) ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษใหพ้มิพด์ว้ย 
ตวัพิมพห์นา (Bold) หรอืตวัพมิพเ์อน (Italic) อกัษรตวัแรกของค าทุกค าใหใ้ชต้วัพมิพใ์หญ่  
ยกเวน้ค าน าหน้า  หรอืค าเชื่อม เช่น บุพบท หรอืสนัธาน เป็นตน้    

7.1.6 เลขหน้าทีป่รากฏ  ใหร้ะบุว่าบทความนัน้ปรากฏอยูใ่นเลขหน้าใดของ 
วารสารโดยไม่ต้องมคี าว่า  “หน้า”  หรอื  “p.” หรอื “pp.”   
 

จรรีตัน์   นามประดษิฐ,์ มานิตย ์ โฆษติตระกูล, สุมน  มาสุธน และ กวศิร ์ วานิชกุล.  
(2545).  การเจรญิเตบิโตของผลกระทอ้นพนัธุป์ยุฝ้ายทีไ่ดร้บัและไมไ่ดร้บัการ
ห่อ: ลกัษณะภายนอก.  วิทยาศาสตร ์มข., 30(3), 199-211. 

วชิาญ เตชติธรีะ. (2540).  เอกภาพกบัชวีติ.  วารสารวิทยาศาสตรล์าดกระบงั, 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.  

 
กรณบีทความในวารสารมเีลขหน้าต่อเนื่องกนัไปจนจบปี ใหล้งรายการเฉพาะ  

ปีที ่(volume) ไมต่อ้งลงรายการเดอืนหรอืฉบบัที ่ เช่น 
 

Mellers, B. A.  (2000). Choice and the relative pleasure of consequences.  
Psychological Bulletin, 126, 910-924. 

 
 7.2 วารสารทัง้ฉบบั 

  
ชื่อบรรณาธกิาร/(บรรณาธกิาร).//(ปีพมิพ)์.//ช่ือวารสาร,/ปีท่ี (ฉบบัที)่. 

 
กุลธดิา  ทว้มสุข (บรรณาธกิาร).  (2545).  วารสารวิจยั มข.  (ฉบบับณัฑิตศึกษา), 

3(2). 
 



 

 

 7.3 บทความในนิตยสาร  
 

ชื่อผูแ้ต่ง.//(ปีพมิพ,์ วนั เดอืน).//ชื่อบทความ.//ช่ือนิตยสาร,/หน้า. 
 
ส าหรบัเอกสารภาษาไทย ใหใ้ช ้วนั เวน้วรรค ตามดว้ย เดอืน 

            ส่วนเอกสารภาษาองักฤษ ใหใ้ช ้เดอืน เวน้วรรค ตามดว้ย วนั 
  

 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 บทความในหนังสือพิมพ ์

 
ชื่อผูแ้ต่ง.//(ปีพมิพ,์ วนั เดอืน).//ชื่อบทความ.//ช่ือหนังสือพิมพ,์/หน้า. 
 

7.4.1 การระบุหน้า ใหใ้ส่ค าว่า “หน้า” หรอื “p.”  หรอื “pp.” ดว้ย 
7.4.2 ถา้ไมป่รากฏชื่อผูแ้ต่ง ใหใ้ช่ชื่อบทความแทนชื่อผูแ้ต่ง 

 
ไตรรตัน์ สุนทรประภสัสร. (2540, 8 พฤศจกิายน).  อนาคตจนี-อเมรกิา.  เดลินิวส,์ 

หน้า 6. 
อานนัท ์ ปนัยารชุน.  (2541, 29 มนีาคม-1 เมษายน).  ธรรมรฐักบัอนาคตของ

ประเทศไทย.  ฐานเศรษฐกิจ, หน้า 9. 
 ประเทศไทยไดอ้ะไรจากกฎหมายฟอกเงนิ.  (2541, 2-5 สงิหาคม). ฐานเศรษฐกิจ, 

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. 
   
 



 

 

7.5 จลุสาร (Pamphlet)  
 Just Say No Foundation. (1992). Saving our youth. (9th ed.) [Brochure].  
  Washington, DC: Author.  
 
 7.6 บทความในหนังสือสารานุกรม 
 

ชื่อผูแ้ต่ง.//(ปีพมิพ)์.//ชื่อบทความ.//ใน/ช่ือสารานุกรม.//(เล่มที,่ หน้า).//สถานทีพ่มิพ/์  
///////:/ส านกัพมิพ.์ 

   
Bergman, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britanica  

(vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica. 
Imago.  (2000).  In World Book Encyclopedia (Vol. 10, p. 79).  Chicago: 

World Book Encyclopedia. 
 

สารานุกรมเล่มเดียวจบ  ไมต่อ้งระบุเล่มที ่ เช่น 
Encyclopedia of the United Nations and International Agreements. 

(pp.390-391).  New York: Taylor and Francis. 
 
8. รายงานการประชุม เอกสารการประชุมวิชาการ 

               รายงานการประชุมทางวชิาการ เป็นเอกสารทีร่วบรวมผลงานหลายๆ เรือ่งจาก
ผูเ้ขยีนผลงานหลาย ๆ คนจดัพมิพเ์ป็นรปูเล่ม การประชุมเหล่านัน้อาจจดัเป็นครัง้คราว หรอื
จดัเป็นประจ า รปูแบบการเขยีนเอกสารอา้งองิมรีายละเอยีดดงันี้ 

ก) ปีพมิพใ์หร้ะบุปีจดัพมิพร์ายงาน ไมใ่ช่ปีของการประชุม 
ข) ชื่อการประชุมใหใ้ส่ชื่อเตม็ตามทีป่รากฏในเอกสาร  ส าหรบัชื่อเรือ่ง

ภาษาองักฤษ  ใหพิ้มพต์วัอกัษรตวัแรกของค าส าคญัทุกค าเป็นตวัพิมพใ์หญ่ ยกเวน้ค า
น าหน้านาม ค าบุพบท และค าสนัธาน ทัง้นี้ใหร้ะบุครัง้ทีข่องการประชุมและ/หรอืวนัเดอืนปีที่
จดัการประชุมต่อจากชื่อประชุมใหช้ดัเจน 

ค) ในส่วนของส านกัพมิพถ์้าไม่ปรากฏ ใหร้ะบุหน่วยงานทีจ่ดัการประชุม 
ครัง้นัน้ พรอ้มดว้ยสถานทีจ่ดัประชุม 
 
 
 



 

 

8.1 บทความในรายงานการประชุม 
สุชน ตัง้ทววีพิฒันา และ บุญลอ้ม ชวีะอสิระกุล.  (2533)  การใชเ้มลด็ทานตะวนัเป็น

แหล่งโปรตนีและพลงังานในอาหารสตัวปี์ก.  ใน รายงานการประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ท่ี 28 (สาขาสตัวศาสตร์
และประมง), หน้า 47-59. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  

Henderson, S.  (1978).  An evaluation of the filter feeding fishes, silver and 
bighead carp, for water quality improvement.  In R. O. Smiterman,    
W. L. Shelton & J. H. Grover, (Eds.).  Symposium on the Culture of 
Exotic Fishes, pp.121-136.  Alabama: American Fisheries Society, 
Auburn University. 

 
8.2 เอกสารประกอบการประชุม  

Crespo, C. J.  (1998, March).  Update on national data on asthma.  Paper 
presented at the meeting of the National Asthma Education and 
Prevention Program, Leesburg, VA. 

Shrout, P. E. (Chair), Hunter, J. E., Harris, R. J., Wilkinson, L., Strouss, M. E., 
Applebaum, M. I., et al. (1996, August). Significance tests: Should 
they be banned from APA journals? Symposium conducted  
at the 104th Annual Convention of the American Psychological 
Association, Toronto, Canada. 

 
9.  บทคดัย่อ  

 
  9.1 บทคดัย่อวิทยานิพนธจ์ากส่ิงพิมพร์วมบทคดัย่อ 

   
ผูแ้ต่ง.//ปีพมิพ)์.//ชื่อวทิยานิพนธ/์(วทิยานิพนธป์รญิญา..... สาขา...,/       
///////ชื่อสถาบนั.//ใน/ช่ือส่ิงพิมพร์วมบทคดัย่อ,/ เลขหน้า.   

 
กนิษฐ ์ตรสีุวรรณ.  (2548).  การผลติเยือ่กระดาษจากใบสบัปะรด (วทิยานิพนธ์

ปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมเคม,ี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ).  ใน รวมบทคดัย่อวิทยานิพนธ์ บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2548, 68. 



 

 

9.2 บทคดัย่อวิทยานิพนธ ์ท่ีสืบค้นจากฐานข้อมลู 
 

Embar-Sedden, A. R.  (2000).  Perceptions of violence the emergency  
department.  Dissertation Abstracts International, 61 (02), 776A. (UMI 
No. 9963641) 

 
9.3 บทคดัย่อวิทยานิพนธ ์ท่ีสืบค้นจากฐานข้อมลูออนไลน์ 

Embar-Sedden, A. R.  (2000).  Perceptions of violence the emergency  
department.  Dissertation Abstracts International, 61 (02), 776A. 
Retrieved August 23, 2001, from http://www.lib.umi.com/ 
dissertations/fullcit9963641 

 
10.  เอกสารอนัดบัรองหรือการอ้างเอกสารทุติยภมิู 

                ในกรณทีีต่อ้งการอา้งเอกสารทีม่ผีูก้ล่าวถงึไวใ้นหนงัสอือกีเล่มหนึ่ง โดยที่ไมไ่ด ้
อ่านเอกสารตน้ฉบบัเดมิ เช่น การอ้างทฤษฎขีองไอน์สไตน์ในหนงัสอืของอาจารยท์างดา้นฟิสกิส์
ท่านใดท่านหนึ่ง เป็นตน้  การอา้งลกัษณะนี้สามารถอา้งองิได ้2 วธิคีอื 

10.1 กรณีที่ใหค้วามส าคญักบัเอกสารเดมิมากกว่า ให้ขึน้ต้นด้วยรายการ 
เอกสารเดมิต่อดว้ยค าว่า “อ้างถึงใน” ส าหรบัวทิยานิพนธภ์าษาไทย หรอื “quoted in” หรอื 
“cited by” ส าหรบัวทิยานิพนธภ์าษาองักฤษ  ตามดว้ยรายการเอกสารอนัดบัรอง   

 
สนิท ตัง้ทว.ี  (2529).  การใช้ภาษาเชิงปฏิบติั.  กรงุเทพฯ: โอ.เอส.พริน้ติง้ เฮา้ส.์  

อา้งถงึใน กุหลาบ มลัลกิะมาส.  (2525). ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย.  
กรงุเทพฯ: วชัรนิทรก์ารพมิพ.์  

Ngo, N. V.  (1988).  Some aspects of cooperation in the Mekong delta.  In D. G. 
Marr & C. P. White (Eds.).  Postwar Vietnam: Dilemmas in socialist 
development (pp. 163-173).  Ithaca, NY: Cornell University, Southeast 
Asia Program. อา้งถงึใน  พรีสทิธิ ์ค านวณศลิป์ และคณะ.  (2539).  
การศกึษาผลกระทบทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมจากการเปิดสะพาน
มติรภาพไทย-ลาว.  วารสารวิจยั มข., 1(2), 58-64. 

 
 
 

http://www.lib.umi.com/%20dissertations/
http://www.lib.umi.com/%20dissertations/


 

 

10.2 ในกรณทีีใ่หค้วามส าคญักบัเอกสารอนัดบัรองมากกว่า  ใหข้ึน้ตน้ดว้ย 
รายการเอกสารอนัดบัรอง ต่อดว้ยค าว่า “อ้างจาก (quoting)” หรอื “กล่าวจาก (citing)” ต่อ
ดว้ยรายการเอกสารอนัดบัแรก 

 
กุหลาบ มลัลกิะมาส. (2525).  ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย.  กรงุเทพฯ: 

วชัรนิทรก์ารพมิพ.์  อา้งจาก สนิท ตัง้ทว.ี  (2529).  การใช้ภาษาเชิงปฏิบติั.  
กรงุเทพฯ:  โอ.เอส.พริน้ติง้ เฮา้ส.์  

พรีสทิธิ ์ค านวณศลิป์ และคณะ.  (2539).  การศกึษาผลกระทบทางดา้นเศรษฐกจิและ
สงัคมจากการเปิดสะพานมติรภาพไทย-ลาว.  วารสารวิจยั มข., 1(2), 58-
64. อ้างจาก Ngo, N. V.  (1988).  Some aspects of cooperation in the 
Mekong delta.  In D. G. Marr & C. P. White (Eds.).  Postwar Vietnam: 
Dilemmas in socialist development (pp. 163-173).  Ithaca, NY: Cornell 
University, Southeast Asia Program. 

 
11.  การเขียนรายการอ้างอิงส่ิงพิมพป์ระเภทอ่ืนๆ 

 
        11.1 จลุสาร เอกสารอดัส าเนา หรือเอกสารไม่ตีพิมพอ่ื์นๆ 

จลุสาร เอกสารอดัส าเนา หรอืเอกสารทีไ่มไ่ดต้พีมิพเ์ผยแพรอ่ื่นๆ ใชแ้บบ
แผนเดยีวกบัหนังสอื แต่ให้ใส่ช่ือจลุสาร เอกสารอดัส าเนา หรือเอกสารเหล่านัน้ไว้ใน
เครื่องหมายอญัประกาศ (“......”)  แทนการพมิพด์ว้ยตวัเอนหรอืตวัหนา  และวงเลบ็ค าว่า 
"เอกสารอดัส าเนา" (Mimeographed) หรอื "พิมพดี์ด" (Typewritten) แลว้แต่กรณไีว้
ทา้ยสุด 

 
ธรีะ อาชวเมธ.ี  (2520).  “การเปรยีบเทยีบความเรว็ในการเขา้ใจจ านวน ซึง่เขยีนเป็น

ตวัเลขอารบกิ ตวัเลขไทย และตวัอกัษรไทย”  กรงุเทพฯ: คณะครศุาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  (เอกสารอดัส าเนา) 

ส านกังาน ก.พ.  (2537).  “ขอ้บงัคบั ก.พ. ว่าดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชกาพลเรอืน 
พ.ศ.2527”  กรงุเทพฯ: ส านักงานฯ.  (เอกสารอดัส าเนา) 

Department of Land Development.  (1990).  “Land Use Planning in Changwat 
Chon Buri”  Bangkok: Division of Land Use Planning, Department of 
Land Department. (Mimeographed) 

 



 

 

      11.2 เอกสารสิทธิบตัร 
 

ชื่อผู้จดสทิธบิตัร.//(ปีที่จดลขิสทิธิ,์ เดอืน วนั).//ชือ่สทิธบิตัร.//ประเทศที่จดสทิธบิตัร  
///////หมายเลขสทิธบิตัร. 

 
สาธติ  เกษมสนัต์, ม.ล.  (2526, 4 กุมภาพนัธ)์.  กรรมวิธีในการท าออบโซลตู 

  อลักอฮอล.์  สทิธบิตัรไทย เลขที ่77.   
Buchanan, R. A.  (1979, Jan 23).  Extraction of rubber or rubberlike 

substances from fibrous plant materials.  US Patent 4,136,141. 
 

 12.  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ 
 
ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ์.//(ปี,/วนั/เดอืนทีส่มัภาษณ์).//ต าแหน่ง (ถา้ม)ี.//สมัภาษณ์.   

 
ชวน  หลกีภยั.  (2543, 12 เมษายน).  นายกรฐัมนตร.ี  สมัภาษณ์. 
ธรียทุธ ์เสนีวงศ ์ณ อยธุยา.  (2538, 12 ตุลาคม).  ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิา

ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  สมัภาษณ์. 
สมควร ดปีระเสรฐิ.  (2542, 11 มถุินายน).  ราษฎร.  หมูบ่า้นโนนมว่ง ต.ศลิา อ.เมอืง 

จ.ขอนแก่น.  สมัภาษณ์. 
Chindaprasert, P.  (1999, August 20).  President.  Khon Kaen University.  

Interview. 
 

13.  ส่ือโสตทศัน์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
                สื่อโสตทศัน์และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบดว้ย วสัดุทีไ่มต่พีมิพ ์และสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์รวมไปถงึอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีม่คีุณค่าทางการศกึษา สื่อประเภทนี้บางครัง้
จ าเป็นตอ้งอา้งองิเพื่อประกอบการน าเสนอเนื้อหา 

 
ชื่อผูจ้ดัท า.//(ปีทีจ่ดัท า).//ชือ่เรือ่ง.//[ประเภทสื่อ].//สถานทีผ่ลติ/:/หน่วยงานทีผ่ลติ,  
///////รายละเอยีดของวสัดุนัน้ ๆ. 

 
 
 



 

 

ก) ปีทีจ่ดัท า  หมายถงึ  ปีทีผ่ลติหรอืปีทีเ่ผยแพรส่ื่อ 
ข) ชื่อเรือ่ง ใหร้ะบุชื่อสื่อ เช่น  ชื่อไฟล ์ ชื่อโปรแกรม  ชื่อวดีทิศัน์  ลกัษณะ 

เดยีวกบัชื่อหนงัสอื 
ค) ประเภทสื่อ ใหร้ะบุลกัษณะของสื่อนัน้ ๆ   
ง) ถา้ไฟลข์อ้มลูไม่มชีื่อเรือ่ง  ใหเ้ขยีนค าอธบิายเนื้อหาของไฟลข์อ้มลูไวใ้น 

วงเลบ็พรอ้มทัง้ระบุปีทีร่วบรวมขอ้มลู 
จ) ในกรณขีองไฟลข์อ้มลู  อาจระบุชื่อบุคคลหรอืองคก์ารผูจ้ดัท าและ 

เผยแพรซ่ึง่สามารถตดิต่อขอส าเนาขอ้มลูไดโ้ดยวงเลบ็หน้าทีข่องบุคคลหรอืองคก์าร  ว่าเป็น
ผูผ้ลติ  (Producer)  หรอืผูเ้ผยแพร ่ (Distributor) 

ฉ) ในกรณขีองโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ อาจเพิม่รายละเอยีดอื่น ๆ  ทีจ่ าเป็น 
ในการสบืคน้โปรแกรมนัน้  เช่น  หมายเลขโปรแกรม  โดยระบุไวใ้นวงเลบ็ทา้ยสุด 

ช) สถานทีเ่ผยแพร ่ สถานทีผ่ลติ  ถา้มสีถานทีเ่พยีงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรอื 
สถานทีเ่ผยแพรเ่ป็นสถานทีเ่ดยีวกบัทีผ่ลติ  ใหร้ะบุแต่เพยีงชื่อเดยีว 
 
 13.1  วีดิทศัน์ 

 
สารคดีส่องโลก ปลาโลมา. (2542).  [วดีทิศัน์].  กรงุเทพฯ: มเีดยีออฟมเีดยี.  1 

มว้น (20 นาท)ี. 
ส านกังานพลงังานปรมาณูเพื่อสนัต.ิ (2544).  พลงังานนิวเคลียร:์ พลงัท่ีขบัเคล่ือน

เอกภพ. [วดีทิศัน์]. กรงุเทพฯ: ส านกังานพลงังานปรมาณูเพื่อสนัต.ิ 1 มว้น 
(30 นาท)ี  

Mass, J. B. (Producer), & Gluck, D. H. (Director).  (1979).  Deeper into 
hypnosis [Videocassette]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
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43x58 ซม. 

Africa. (1972). [Map]  Chicago: Denoer Geppert.  112x148 cm. 
National Geographic Society (U.S.). (2002).  Antarctica, a new age of 

exploration.  [Map].  Washington, DC: The Society.  2x79 cm. and 
30x68 cm. 



 

 

 13.3  ซีดีรอม 
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย. (2544).  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ.  [ซดีรีอม].  

กรงุเทพฯ: การท่องเทีย่วฯ.   
eGuide Regional online directory.  (2545).  [CD-ROM].  Bangkok: eGuide 

(Thailand).   
      

13.4  แฟ้มข้อมลู (Computer File) 
Canal System.  (1988).  [Computer File].  Edwardsville, KS: Medissim.   

 
 13.5  ไมโครฟิลม์ 
อย่าเปิดประตูต้อนรบัเช้ือเอดส.์  (2536).  [ไมโครฟิลม์].  กรงุเทพฯ: โครงการ

ป้องกนัโรคเอดสแ์ห่งชาต.ิ  
Mitchell, D. H.  (1974).  Mushrooms.  [Microfilm].  Denver: Poisinde, 1974.   
   

 14.  ข้อมลูจากอินเทอรเ์น็ต 
 

       14.1  ประเภทของข้อมลูของอินเทอรเ์น็ต 

การอา้งองิขอ้มลูจากอนิเทอรเ์น็ตแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

14.1 .1  กลุ่มสิง่พมิพต่์อเนื่องออนไลน์ (Online Periodical) ประกอบดว้ย 
ก) บทความจากวารสารฉบบัพมิพท์ีม่กีารเผยแพรบ่นอนิเทอรเ์น็ต       

(Internet Articles Based on a Print Source) 
ข)  บทความวารสารทีเ่ผยแพรบ่นอนิเทอรเ์น็ตเท่านัน้ไมม่ฉีบบัพมิพ์ 

(Article in an Internet-only Journal) 
ค)  บทความประเภทจดหมายข่ายทีม่กีารเผยแพรบ่นอนิเทอรเ์น็ต  

(Article in an Internet-only Newsletter) 
14.1.2 กลุ่มเอกสารทีไ่มใ่ช่สิง่พมิพต่์อเนื่อง (Non-periodical Document  
          on Internet)  ประกอบดว้ย 

ก)  เอกสารทีไ่มป่รากฏชื่อผูเ้ขยีนและไมป่รากฏปีพมิพ ์              
  (Stand-alone Document, No Author Identified, No Date) 

ข)  เอกสาร/สารสนเทศทีไ่ดจ้ากเวบ็ไซดข์องมหาวทิยาลยั      
(Document Available on University Program or Department 
Web Site) 



 

 

14.2  หลกัเกณฑก์ารอ้างอิงเอกสารจากอินเทอรเ์น็ต 
รายละเอยีดของหลกัเกณฑก์ารอ้างองิเอกสารจากอนิเทอรเ์น็ต มหีลกัการ

พืน้ฐานเช่นเดยีวกบัการอ้างองิเอกสารแต่ละประเภท  และเพิม่เตมิขอ้มลู 2 ส่วนคอื 1) ขอ้มลู
เกีย่วกบัประเภทของสารสนเทศบนอนิเทอรเ์น็ต และ 2) ขอ้มลูเกีย่วกบัแหล่งทีอ่ยูข่อง
สารสนเทศจากอนิเทอรเ์น็ต ซึง่หลกัเกณฑท์ีเ่พิม่เตมิในแต่ละส่วนมรีายละเอยีดดงันี้ 

14.2.1 ช่ือผูแ้ต่ง   
         ใหร้ะบชุื่อผูเ้ขยีนบทความในกรณทีีเ่ป็นกลุ่มสิง่พมิพต่์อเนื่องออนไลน์ 

หากไม่มใีหร้ะบุผูร้บัผดิชอบหลกัหรอืบรรณาธกิารในการสรา้งแฟ้มขอ้มลู เวบ็ไซต ์เวบ็เพจ   
โดยใชว้ธิกีารเขยีนตามหลกัเกณฑข์องการเขยีนชื่อผูแ้ต่งของหนงัสอื 

14.2.2 ช่ือเร่ือง 

         ใหร้ะบุชื่อเรือ่งตามทีป่รากฏ อาจใชช้ื่อแฟ้มขอ้มลู ชื่อโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์ชื่อเวบ็ไซด ์หรอืชื่อเวบ็เพจกไ็ด ้โดยระบุในลกัษณะเดยีวกบัชื่อเรือ่งของหนงัสอื  

14.2.3 ประเภทของเอกสาร 

          ในกรณทีีเ่ป็นเอกสารทีม่ฉีบบัพมิพพ์รอ้มกบัพมิพเ์ผยแพรบ่น
อนิเทอรเ์น็ตดว้ยใหร้ะบุค าว่า [Electronic version] ในเครือ่งหมายวงเลบ็เหลีย่ม [  ] ดว้ย เพื่อ
บอกประเภทของเอกสารทีอ่้างองิ 

 
14.2.4 ปีท่ี, ฉบบัท่ี 
         ในกรณทีีเ่ป็นสิง่พมิพต่์อเนื่องใหร้ะบุปีที ่(Volume) เสมอ  ถา้ไมใ่ช่ให้

ระบุปีพมิพห์รอืปีทีเ่ผยแพร่แฟ้มขอ้มลู  โปรแกรม ชื่อเวบ็ไซด ์หรอืชื่อเวบ็เพจ (ถา้ม)ี 

14.2.5 หน้าท่ีปรากฏ 

         ในกรณทีีเ่ป็นบทความทีม่ฉีบบัพมิพด์ว้ยใหร้ะบุเลขหน้า หากเป็น
บทความทีเ่ผยแพรเ่ฉพาะอนิเทอรเ์น็ตเท่านัน้ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุเลขหน้าของบทความ 

 
14.2.6 วนั เดือน ปีท่ีเข้าถึงข้อมลู  
          ใหร้ะบุวนั เดอืน ปีทีเ่ขา้ใชข้อ้มลู โดยระบุต่อจากค าว่า “Retrieved” 

ส าหรบัภาษาองักฤษ ส่วนภาษาไทยใหใ้ชค้ าว่า “สืบค้นเม่ือ” 
 
 



 

 

 

14.2.7 แหล่งท่ีเข้าถึงได้ 

                                14.2.7.1 ใหร้ะบุแหล่งทีเ่ขา้ถงึต่อทา้ยค าว่า “จาก” ส าหรบัเอกสาร
ภาษาไทย หรอื “from” ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ  
                                 14.2.7.2 แหล่งทีเ่ขา้ถงึไดใ้หร้ะบุรายละเอยีดทีเ่ขา้แหล่งทีส่บืคน้ได้
อยา่งเจาะจงทีสุ่ด เช่น ชื่อฐานขอ้มลู ถา้เป็นอนิเทอรเ์น็ต ใหร้ะบุวธิกีารทีใ่ชค้น้หาสารสนเทศได ้
เช่น Telnet หรอื FTP หรอื WWW ตามดว้ยหมายเลข Universal Retrieved Local (URL) ที่
เขา้ถงึได ้โดยระบุรายละเอยีดตัง้แต่ Site/Path และ File ทีส่ามารถเขา้ถงึได ้ 

ทัง้นี้การพมิพ ์URL ถา้ตอ้งแยกบรรทดัใหม ่ใหข้ึน้บรรทดัใหม่หลงั 
เครือ่งหมายทบั ( / ) หรอืก่อนเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) และไมใ่หม้เีครือ่งหมายไฮเฟน ( - ) 
ส าหรบัการพมิพท์ีต่อ้งแยกรายการ URL 

 14.2.7.3  ในกรณทีีเ่อกสารนัน้อยูใ่นเวบ็ไซดข์นาดใหญ่ เช่น เวบ็
ไซดข์องมหาวทิยาลยั ซึง่รวมสารสนเทศมากมายของสถาบนั การอา้งองิใหร้ะบุชื่อแหล่งขอ้มลู
ใหญ่ (URL) โดยมเีครือ่งหมายทวภิาค ( : ) น าหน้า เสมอ 

 

14.3  รปูแบบส าหรบัการอ้างอิงเอกสารบนอินเทอรเ์น็ตแต่ละประเภท  
 

14.3.1  การอ้างอิงส่ิงพิมพต่์อเน่ืองออนไลน์  
หมายถงึการอ้างบทความอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ผยแพร่บนอนิเทอรเ์น็ต ไดแ้ก่ 

บทความในวารสารอเิล็กทรอนิกส์ บทความอเิล็กทรอนิกส์ของรายงานการประชุม บทความ
ในจดหมายข่าวอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่สามารถสบืคน้ไดจ้ากอนิเทอรเ์น็ต การอ้างองิสิง่พมิพต่์อเนื่อง
ออนไลน์ม ี3 ประเภทไดแ้ก่ 

 

14.3.1.1 การอ้างบทความวารสารท่ีพิมพเ์ผยแพร่บนอินเทอรเ์น็ต 
สามารถกระท าได ้2 วธิดีงันี้ 
ก) ถา้บทความนัน้ไม่มกีารปรบัปรงุแกไ้ขจากฉบบัพมิพ ์ 

ใหเ้ขยีนรายการอา้งองิเหมอืนกบับทความในวารสาร แต่ใหร้ะบุค าว่า [Electronic version] 
ต่อทา้ยชื่อบทความ 

Author.//(year).//Title of article/[Electronic version].//Title of Periodical,/volume 
number or other designation,/page numbers. 

ชื่อผูแ้ต่ง.//(ปีพมิพ)์.//ชื่อบทความ.//[Electronic version].//ช่ือวารสาร,/ปีท่ี(ฉบบัที)่,/  
///////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) ถา้บทความนัน้มกีารปรบัปรุงแกไ้ขจากฉบบัพมิพ ์ 

ใหเ้ขยีนรายการอา้งองิ โดยระบุวนั เดอืน ปีทีส่บืคน้ขอ้มลู และชื่อแหล่งขอ้มลู (ทีอ่ยูข่องเอกสาร
บนเวบ็ หรอื URL)  

 
Author.//(year).//Title of article.//Title of Periodical,/volume number,/page 
numbers.//Retrieved/Month/day,/year,/from/electronic address 
 
ชื่อผูแ้ต่ง.//(ปีพมิพ)์.//ชื่อบทความ.//ช่ือวารสาร,/ปีที ่(ฉบบัที)่,/เลขหน้า.//สบืคน้เมือ่  
///////วนั/เดอืน,/ปี,/จาก//แหล่งทีเ่ขา้ถงึได ้

 
 

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  การอ้างบทความท่ีเผยแพร่บนอินเทอรเ์น็ตเท่านัน้  

 
Author.//(year,/month/date).//Title of article.//Title of Periodical,/volume 
///////number.//Retrieved Month day,/year,/from/electronic address 
 
ชื่อผูแ้ต่ง.//(ปีพมิพ,์/เดอืน).//ชื่อบทความ.//ช่ือวารสาร,/ปีท่ี (ฉบบัที)่.//สบืคน้เมือ่ วนั/ 

เดอืน,/ปี,/จาก//แหล่งทีเ่ขา้ถงึได ้
 
 
 



 

 

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 การอ้างบทความประเภทจดหมายข่าวท่ีเผยแพร่บน

อินเทอรเ์น็ต 
 

ชื่อผูแ้ต่ง.//(ปีพมิพ,์/เดอืน).//ชื่อบทความ.//ช่ือจดหมายข่าว,/ปีท่ี (ฉบบัที)่.//สบืคน้
จาก/แหล่งทีเ่ขา้ถงึได ้  

 
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 การอ้างเอกสารท่ีไม่ใช่ส่ิงพิมพต่์อเน่ืองบนอินเทอรเ์น็ต  

 
14.3.2.1 การอ้างเอกสารท่ีไม่ปรากฏช่ือผูเ้ขียนและไม่ปรากฏปีพิมพ ์

 
Title of article. [n.d.]. Retrieved Month day, year, from electronic address 
 
 
ช่ือเอกสาร.//[ม.ป.ป.].//สบืคน้เมือ่/วนั/เดอืน/ปี,/จาก//แหล่งทีเ่ขา้ถงึได้ 
 
ประวติัการเมืองไทย.  [ม.ป.ป.].  สบืคน้เมือ่ 1 สงิหาคม 2545, จาก http://www.  

parliament.go.th/files/library/t-b03.htm 
 
 

http://journals.apa.org/prevention/
http://www/


 

 

14.3.2.2 การอ้างเอกสาร/สารสนเทศท่ีได้รบัจากเวบ็ไซด์ 
 

Author, A. (year, month day). Title of article.   Retrieved Month day, year, 
from electronic address 

 
 
ชื่อผูแ้ต่ง.//(ปีพมิพ)์.//ชือ่เอกสาร.//สบืคน้เมือ่/วนั/เดอืน/ปี,/จาก//แหล่งทีเ่ขา้ถงึได ้
 
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 รตันากร.  (2548).  ใจเขาใจเรา.  สบืคน้เมือ่ 3 ธนัวาคม 2548, จาก  
http://www.bnn.go.th/files/library/c-a03.htm  

 
 15.  การอ้างเอกสารจากอินเทอรเ์น็ตประเภทอ่ืน ๆ 

 
15.1   การอ้างอิงเวบ็ไซด ์

การอ้างองิเวบ็ไซดท์ัง้เวบ็ไซด์ ไม่มกีารอ้างองิในเอกสารอา้งองิ หรอืการ
อา้งองิทา้ยเล่ม ใหอ้า้งองิเฉพาะในส่วนของเนื้อหา (In-text citations)  เท่านัน้  
 

15.2  การอ้างอิงเอกสารท่ีส าเนาได้จากฐานข้อมลู 
ในกรณทีีต่อ้งการอา้งเอกสารทีส่ าเนาจากฐานขอ้มลู ใหใ้ชร้ปูแบบ     

การอ้างอิงส าหรบัประเภทเอกสารนัน้ และเพิม่ขอ้มลูเกีย่วกบัวนั เดอืน ปีทีส่บืคน้ และชื่อ
ฐานขอ้มลูทีส่บืคน้  

 
ผูร้บัผดิชอบหลกั.//(ปีพมิพ)์.//ช่ือเร่ือง.//สบืคน้เมือ่/วนั/เดอืน/ปี,/จาก//แหล่งทีเ่ขา้ถงึได ้

 
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. 

http://my.webmd.com/
http://www.bnn.go.th/files/library/c-a03.htm
http://www.bnn.go.th/files/library/c-a03.htm


 

 

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.  กระดานข่าวอิเลก็ทรอนิกสแ์ละกลุ่มอภิปราย (Electronic bulletin boards &  

discussion group and mailing list) 
   ข้อความจากไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส ์ไมว่่าจะเป็นการตดิต่อส่วนตวั (E-mail)  

หรอืกลุ่มสมาชกิ (discussion groups, mailing lists) ไม่ต้องอ้างในรายการเอกสารอ้างอิง 
แต่ให้อ้างอิงในเน้ือหาเท่านัน้ เช่น Smith (“personal communication”, January 21, 1999) 
 
 17.   การอ้างอิงเอกสารภาษาไทย  ในวิทยานิพนธ์ฉบบัภาษาองักฤษ 
     ใหเ้ขยีนรายการอา้งองิเป็นภาษาองักฤษ และระบุค าว่า [in Thai] ต่อทา้ยรายการ 

Tuamsuk, K.  (2001).  Digital library education in library and information         
science curriculum.  KKU J lib & Info Sci, 19 (3), 1-12. [in Thai]. 

 
การจดัเรียงและการพิมพร์ายการอ้างอิงท้ายบทความ 
 

1. รายการเอกสารทุกชิน้ทีถู่กอา้งไวใ้นส่วนเน้ือเรือ่ง ยกเวน้เอกสารตาม  15.1  และ   
16  ใหน้ ามารวบรวมไวใ้นส่วนทา้ยเรือ่งภายใตห้วัขอ้ เอกสารอ้างอิง 

2. จดัเรยีงรายการเอกสาร  มหีลกัการเรยีง  ดงันี้ 
2.1 ใชห้ลกัการเรยีงตามแบบพจนานุกรม  กรณทีีม่ที ัง้เอกสารภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ  ใหเ้รยีงรายการเอกสารภาษาไทยไวก่้อนจนหมด  แลว้จงึเรยีงรายการเอกสาร
ภาษาองักฤษ 
  2.2 กรณชีื่อผูแ้ต่งซ ้ากนั หรอืผูแ้ต่งคนเดยีวกนั ใหจ้ดัเรยีงรายการเอกสาร
ตามล าดบัปีพมิพ ์หากปีพมิพซ์ ้ากนัใหร้ะบุตวัอกัษรชื่อเรือ่ง หากผูแ้ต่งคนเดมิมทีัง้รายการ
เอกสารทีแ่ต่งคนเดยีวและแต่งรว่มกบับุคคลอื่น ใหจ้ดัเรยีงรายการเอกสารทีแ่ต่งคนเดยีวก่อน  
แลว้จงึตามดว้ยรายการเอกสารทีแ่ต่งร่วมกบับุคคลอื่น  ส าหรบัการพมิพ ์ใหพ้มิพช์ื่อเตม็เฉพาะ
รายการแรก รายการต่อๆ ไป ใหใ้ชเ้ครือ่งหมายขดีเสน้ใต ้(underline) พมิพต์ดิต่อกนั 6-8 ครัง้
และจบดว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) หรอืเครือ่งหมายจลุภาค ( , )  แลว้แต่กรณ ีดงัตวัอยา่ง 
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3. หลกัการพมิพท์ีค่วรทราบ 
3.1 หากพมิพข์อ้ความไมพ่อใน 1 บรรทดั เมือ่ขึน้บรรทดัใหมใ่หย้อ่หน้าล ้า 

เขา้ไป (indent) 7 ช่วงตวัอกัษร เช่น 
 

อาทติย ์ กนัธนิาม.  (2548).  สภาพและปัญหาการด าเนินงานฝ่ายบริการใน 
กกกกกก โรงเรียนมธัยมศึกษา  จงัหวดัหนองคาย  วทิยานิพนธป์รญิญา   
                มหาบณัฑติ  สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี. 

      (ยอ่หน้า) 
 

3.2 ควรค านึงถงึความถูกตอ้งทางภาษา และหลกัการพมิพ ์มากกว่า 
ความสวยงาม  ไมจ่ าเป็นตอ้งจดัขอบขวาใหต้รงกนัโดยการตดัค าหรอืพมิพแ์บบผดิๆ   
 

4. การใชค้ ายอ่ในการเขยีนรายการอา้งองิ 
          ค ายอ่ทีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป โดยเฉพาะในการเขยีนรายการอา้งองิมดีงัต่อไปนี้ 
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