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บทที่ 1
รู ปเล่ มงานวิจยั บัณฑิตศึกษา
งานวิจยั บัณฑิตศึกษา เป็ นงานวิจยั ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็ น
สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

1.1 ส่ วนประกอบของสารนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์
การเขี ยนและพิ มพ์สารนิ พนธ์/วิทยานิ พนธ์/ดุ ษฎี นิ พนธ์จ าํ เป็ นต้องจัดรู ปแบบให้ถูกต้องตาม
ข้อกําหนดของบัณฑิ ตวิทยาลัยโดยปกติ เล่มสารนิ พนธ์/วิทยานิ พนธ์/ดุ ษฎี นิพนธ์แบ่งเป็ น 5 ส่ วน
ตามลําดับ คือ ส่ วนนําส่ วนเนื้อเรื่ องส่ วนอ้างอิงส่ วนภาคผนวก และ ส่ วนประวัติผวู ้ ิจยั
1.1.1 ส่ วนนํา ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 องค์ประกอบของส่ วนนําเล่มสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
องค์ ประกอบ
รายละเอียด
1) ปกนอก
เป็ นปกแข็ง สี กรมท่า เดินตัวอักษรสี ทองทั้งหน้า ประกอบด้วย
1.1) ตรามหาวิทยาลัยรังสิ ต ขนาดความสูง 3.5 ซม. วางกึ่งกลางปก
ห่างจากขอบกระดาษบน 2.5 ซม.
1.2) ชื่อเรื่ องภาษาไทย
1.3) ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ
1.4) ชื่ อของนักศึ กษา ให้ระบุเพียงชื่ อนามสกุลยกเว้น หากมี ยศ
ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ให้ระบุดว้ ย
1.5) ระบุขอ้ ความไว้ส่วนท้ายของหน้า

2
ตารางที่ 1.1 องค์ประกอบของส่ วนนําเล่มสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ต่อ)
องค์ ประกอบ
รายละเอียด
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตร................................สาขาวิชา ………………………
วิทยาลัย / คณะ ..............................................
(เว้น 1 บรรทัด)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ปี การศึกษา XXXX

2) สันปกนอก

ประกอบด้วย
2.1) เลขที่สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
2.2) ชื่อสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
2.3) ชื่อ นามสกุล นักศึกษา ผูว้ ิจยั
2.3) ปี การศึกษา ที่สาํ เร็ จ
3) ใบรองปก
เป็ นกระดาษว่าง 1 แผ่น
4) ปกในภาษาไทย
มีขอ้ ความเหมือนปกหน้า
5) ปกในภาษาอังกฤษ
มีขอ้ ความเหมือนปกหน้าเฉพาะภาษาอังกฤษ
6) หน้าอนุมตั ิภาษาไทย
มี ร ายนามและลายมื อ ชื่ อ ของคณะกรรมการสอบ และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็ นภาษาไทย
7) หน้าอนุมตั ิภาษาอังกฤษ มี ร ายนามและลายมื อ ชื่ อ ของคณะกรรมการสอบ และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เป็ นภาษาอังกฤษ
8) กิตติกรรมประกาศ
เป็ นการกล่ าวคําขอบคุ ณผูท้ ี่ ช่วยเหลื อ และให้ความร่ วมมื อ ใน
การศึกษาค้นคว้า ความยาวไม่เกิน 1 หน้า และพิมพ์ชื่อนักศึกษา
ท้ายข้อความ
9) บทคัดย่อภาษาไทย
ประกอบด้ว ย 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นข้อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ / ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
ได้แก่ รหัสและชื่ อนามสกุลนักศึกษา สาขาวิชาเอกและชื่ อย่อ
ปริ ญญา คําสําคัญ หัวข้อการศึกษา อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์
ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี) และส่ วนของบทคัดย่อ ซึ่ งเป็ นเนื้ อความย่อ
ของการศึกษาทั้งเล่ม ควรชัดเจน กะทัดรั ด ไม่ควรเกิ น 300 คํา
และไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
10) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีขอ้ ความและรู ปแบบเช่นเดียวกับบทคัดย่อภาษาไทย

3
ตารางที่ 1.1 องค์ประกอบของส่ วนนําเล่มสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ต่อ)
องค์ ประกอบ
รายละเอียด
11) สารบัญตาราง
เป็ นรายการระบุชื่อและตําแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดที่ปรากฏ
ในเล่ ม รายงาน รวมทั้ง ตารางในภาคผนวกด้ว ย โดยเรี ยง
ตามลําดับก่อนหลังที่ปรากฏในรายงาน
12) สารบัญ
เป็ นรายการแสดงส่ วนประกอบสําคัญทั้งหมดของเล่มรายงาน
โดยมีเลขหน้ากํากับแต่ละส่ วนที่เรี ยงตามลําดับของเนื้ อหาในเล่ม
รายงาน
13) สารบัญรู ป
เป็ นรายการระบุชื่อและตําแหน่ งหน้าของรู ปทั้งหมดที่ปรากฏใน
เล่ มรายงาน รวมทั้งรู ป ในภาคผนวกด้ว ย โดยเรี ยงตามลําดับ
ก่อนหลังที่ปรากฏ
14) คําอธิบายสัญลักษณ์และ เป็ นส่ วนที่ให้คาํ อธิบายหรื อขยายความสัญลักษณ์และคําย่อต่าง ๆ
คําย่อ
ที่ปรากฏในรายงาน
1.1.2 ส่ วนเนือ้ เรื่อง ประกอบด้วย บทที่ 1 ถึง บทที่ 5 มีรายละเอียดดังตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 องค์ประกอบของส่ วนเนื้อเรื่ องในเล่มสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
องค์ ประกอบ
บทที่ 1 บทนํา

รายละเอียด
เป็ นการนําเอาเค้าโครงสารนิ พนธ์/วิทยานิ พนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ที่ผ่าน
ความเห็ น ชอบแล้ ว (Proposal) มารายงานไว้ ใ นบทนี้ ซึ่ งอาจ
ประกอบด้วย

1) ที่มาและความสําคัญของปัญหา
2) ปัญหานําการวิจยั
3) วัตถุประสงค์ของการวิจยั
4) ขอบเขตของการวิจยั
5) สมมติฐานของการวิจยั
6) นิยามศัพท์สญ
ั ลักษณ์ และอักษรย่อ
บทที่ 2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง หรื อ เป็ นการกล่าวถึงสภาพทัว่ ๆ ไปของข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ศึกษา
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเรื่ องที่
ตลอดจนทฤษฎี และงานวิ จัยที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ เป็ นพื้ น ฐานให้ผูอ้ ่ า น
ศึกษา
เข้าใจเรื่ องนั้นๆ

4
ตารางที่ 1.2 องค์ประกอบของส่ วนเนื้อเรื่ องในเล่มสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ต่อ)
องค์ ประกอบ
บทที่ 3 วิธีการดําเนินงานวิจยั
หรื อ ขั้นตอนการศึกษา

บทที่ 4 ผลการวิจยั หรื อ ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

บทที่ 5 บทสรุ ปและ
ข้อเสนอแนะ

รายละเอียด
เป็ นการนําเสนอขั้นตอน กระบวนการ ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อ
การศึ ก ษา โดยอาจแบ่ ง ออกเป็ นส่ ว นๆ ตามความเหมาะสมเช่ น
ลักษณะทัว่ ไปของประชากรและกลุ่ มตัวอย่างที่ ทาํ การศึ กษาข้อมูล
พื้นฐานของกิจการกรณี ศึกษาที่เก็บรวบรวมได้ เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิ จัย การวัด ค่ า ตัว แปรและเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน ตลอดจน การ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เป็ นต้น
เป็ นการนํา เสนอผลของการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ที่ เ ก็บ รวมรวมได้ต าม
ระเบี ยบวิธีการวิจยั ในบทที่ 3 โดยการวิเคราะห์น้ ันต้องตอบสนอง
และสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จัย ในบทที่ 1 ซึ่ งอาจ
นําเสนอเป็ นเชิ งพรรณนา เชิ งสถิติ หรื อ เชิ งผลการทดลอง และผลที่
ได้รับจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ศึกษา ตัวอย่างเช่น
1) การแจงนับและการแจกแจงข้อมูล
2) ผลทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3) การสมมติฐาน และแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน (ถ้ามี)
4) การแสดงผลที่ได้จากการทดลองและวิเคราะห์ขอ้ มูล
5) ข้อจํากัดในการศึกษา (ถ้ามี)
เป็นการสรุ ปผลการศึกษาจากเนื้ อหาที่ได้กล่าวถึงในบทที่ผ่านมา การ
สรุ ปควรยึดวัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจยั เป็ นหลัก เพื่อชี้
ว่าผลการศึกษาได้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ และอย่างไร
ส่ วนข้อเสนอแนะ อาจเป็ นการเสนอแนะเกี่ ยวกับการนําผลที่ ได้รับ
จากการศึ กษา นําไปปรั บใช้ หรื อพัฒนาแนวคิดในสาขาที่ เกี่ ยวข้อง
ต่อไป ข้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ควรเป็ นข้อเสนอแนะที่ ได้จาก
การศึ กษา เป็ นข้อเสนอแนะใหม่ ซึ่ งไม่ใช่ เรื่ องที่ รู้กนั แล้ว และเป็ น
ข้อเสนอแนะที่ สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ แม้ว่าจะมีขอ้ จํากัดต่างๆ อยู่
บ้างก็ตาม
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1.1.3 ส่ วนอ้างอิง
คือรายการเอกสารอ้างอิง หรื อ บรรณานุกรม ซึ่ งเป็ นส่ วนที่แสดงถึงที่มาของความรู ้ที่
ศึ ก ษาและนํา มาใช้ป ระกอบเพื่ อ การเขี ย นรายงาน เช่ น ชื่ อ หนัง สื อ วารสาร สิ่ ง พิ ม พ์อื่ น ๆ
ตลอดจนวิธีการได้มาของข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์ สื่ ออิเล็คทรอนิคส์ เป็ นต้น
1.1.4 ส่ วนภาคผนวก
ภาคผนวก คื อ ส่ ว นประกอบที่ เ พิ่ มเข้ามาเพื่ อช่ ว ยให้เ กิ ดความสมบูรณ์ ของข้อมู ล
เนื้ อหา และกระบวนการศึ กษาค้นคว้า เช่ น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ นอกจากนี้ อาจมี
รายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ เช่น กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการศึกษา รู ปภาพกิจกรรม เป็ นต้น
หน้าแรกของภาคผนวกให้ข้ ึนหน้าใหม่ ไม่ตอ้ งพิมพ์เลขหน้า (แต่นบั หน้าต่อเนื่ องจาก
หน้าก่ อน) และมีคาํ ว่า “ภาคผนวก” อยู่กลางหน้ากระดาษ หากมีหลายภาคผนวก ให้แยกเป็ น
“ภาคผนวก ก”“ภาคผนวก ข”“ภาคผนวก ค” ตามลําดับ และขึ้นหน้าใหม่ เมื่อขึ้นภาคผนวกใหม่
1.1.5 ส่ วนประวัติผ้ ูวจิ ัย
เป็ นการเขียนประวัติของนักศึกษาเอง โดยมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า ครอบคลุมข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด จังหวัดและประเทศที่เกิด ประวัติการศึกษา ตําแหน่ง และ สถานที่
ทํางาน (ถ้ามี)

1.2 การพิมพ์ สารนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์
ในการพิมพ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์น้ นั นักศึกษาจะต้องจัดพิมพ์ตามมาตรฐานที่
บัณฑิต-วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิ ตกําหนด ดังนี้
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ตารางที่ 1.3 มาตรฐานการพิมพ์
มาตรฐานการพิมพ์
รายละเอียด
1) กระดาษพิมพ์
1.1) กระดาษสี ขาว ไม่มีบรรทัด
1.2) ขนาดมาตรฐาน A4 ไม่ต่าํ กว่า 80 แกรม
1.3) ให้พิมพ์เพียงหน้าเดียว
1.4) ให้พิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่ องพิมพ์เลเซอร์
1.5) พิมพ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word for Windows
2) ขนาดและแบบตัวพิมพ์
2.1) กรณี ที่พิมพ์ดว้ ยภาษาไทย ให้นักศึ กษาเลือกใช้ตวั พิมพ์
(Font) ได้แก่ Angsana, Browallia หรื อ Cordia ตามความต้องการ
โดยต้องพิมพ์เป็ นตัวพิมพ์เดี ยวกันตลอดทั้งเล่ม (ภาษาอังกฤษที่มี
แทรกในภาษาไทยให้ ใ ช้ ต ัว พิ ม พ์ ช นิ ด เดี ย วกัน กับ ตัว อัก ษร
ภาษาไทย)
2.1.1) ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ สําหรับตัวอักษรธรรมดาที่
เป็ นตัวพื้น
2.1.2) ขนาดตัวอักษร 18 ปอยต์ ตัวหนา (Bold) เมื่อพิมพ์
ชื่อบทและหัวข้อสําคัญ
2.1.3) ขนาดตัวอักษร 16 ปอยต์ ตัวหนา (Bold) สําหรับ
หัวข้อย่อย
2.2) กรณี นกั ศึกษาต่างประเทศ ให้จดั พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษทั้งเล่ม
โดยใช้ตวั พิมพ์ (Font) Time New Roman ดังนี้
2.2.1) ขนาดตัวอักษร 12 ปอยต์ สําหรับตัวอักษรธรรมดาที่
เป็ นตัวพื้น
2.2.1) ขนาดตัวอักษร 14 ปอยต์ ตัวหนา (Bold) เมื่อพิมพ์ชื่อ
บทและหัวข้อสําคัญ
2.2.1) ขนาดตัวอักษร 12 ปอยต์ ตัวหนา (Bold) สําหรับ
หัวข้อย่อย
2.3) กรณี ที่นกั ศึกษาเป็ นคนไทย แต่ตอ้ งการพิมพ์เล่มวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ ให้จดั ทําส่ วนนําของรายงาน (ปกใน
หน้าอนุมตั ิ กิตติกรรมประกาศ และบทคัดย่อ) เป็ นภาษาไทย ใส่
ในรายงาน โดยแทรกในตําแหน่งที่เหมาะสม
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ตารางที่ 1.3 มาตรฐานการพิมพ์ (ต่อ)
มาตรฐานการพิมพ์
รายละเอียด
3) การเว้นว่างขอบกระดาษ 3.1) ขอบด้านบน (หัวกระดาษ) 3.75 เซนติเมตร (หรื อ 1.5 นิ้ว)
ยกเว้นหน้าที่ข้ ึนบทใหม่ของแต่ละบท ให้เว้น 5 เซนติเมตร (2 นิ้ว)
3.2) ขอบด้านซ้ายเว้นไว้ 3.75 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)
3.3) ขอบด้านขวาเว้นไว้ 2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ้ว)
3.4) ขอบล่างเว้น 2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ้ว)
4) การลําดับหน้า และการ
4.1) ส่ วนนําทั้งหมด (กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อภาษาไทย
พิมพ์เลขหน้า
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ สารบัญ สารบัญตาราง และ สารบัญรู ป)
ใช้ตวั อักษรกํากับหน้า โดยถ้าเขียนด้วยภาษาไทย ให้ใช้ตวั อักษร
เรี ยงตามลําดับพยัญชนะในภาษาไทย (ก, ข, ค, …) แต่ถา้ เขียนด้วย
ภาษาอังกฤษ ใช้เลขโรมันกํากับหน้า (i, ii, iii, …)
ยกเว้น ปก และหน้าอนุมตั ิ ไม่ตอ้ งกํากับเลขหน้า และไม่ตอ้ ง
นับจํานวนหน้า
4.2) ส่ วนเนื้อความ ให้ลาํ ดับหน้าโดยใช้หมายเลข 1, 2, 3, ….
ยกเว้น หน้าแรกของบท และหน้าแรกของภาคผนวก ไม่ตอ้ ง
ใช้เลขหน้ากํากับ แต่ให้นบั จํานวนหน้ารวมไปด้วย
4.3) เลขหน้าหรื ออักษรประจําหน้า ให้พิมพ์ห่างจากริ มกระดาษ
ส่ วนบน 2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ้ว) และให้อยูใ่ นแนวเดียวกับขอบ
ขวามือ
5) การย่อหน้า

เว้นระยะ 8 ช่วงตัวอักษร (เริ่ มพิมพ์ตวั อักษรที่ 9 เป็ นตัวอักษรแรก
ของข้อความของย่อหน้านั้น หรื อ ประมาณ 1.5 ซม.จากกั้นระยะ
ซ้าย)
6) การพิมพ์คาํ ที่เป็ นภาษา
ให้พิมพ์เป็ นภาษาไทยตามด้วยวงเล็บภาษาต่างประเทศ ซึ่ งคําที่
ต่างประเทศในวิทยานิพนธ์ที่ เป็ นภาษาไทยควรพิจารณาจากคําที่ได้มีการบัญญัติไว้แล้ว โดย
เป็ นภาษาไทย
ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน แต่ ถ ้า มิ ไ ด้บ ัญ ญัติ ไ ว้ใ ห้พิ จ ารณาใช้ค าํ ตาม
ความเหมาะสม
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ตารางที่ 1.3 มาตรฐานการพิมพ์ (ต่อ)
มาตรฐานการพิมพ์
รายละเอียด
7) การพิมพ์วงเล็บภาษา
ควรขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letters) ตามด้วยตัวพิมพ์
ต่างประเทศ
เล็ก เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) จุด
แข็งตัว (Freezing Point) แรงดันพิกดั (Rated Voltage) เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั ควรใช้วิธีการเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
8) การขึ้นหัวข้อใหม่ และ
ต้องเว้นบรรทัด 1 บรรทัด
การขึ้นย่อหน้าใหม่
9) การเว้นระยะระหว่าง
9.1) ในภาษาไทย ให้ต้ งั ระยะห่ างบรรทัด ที่ 1.0 (Line Spacing
บรรทัด
1.0)
9.2) ในภาษาอังกฤษ ให้ต้ งั ระยะห่ างบรรทัด ที่ 1.5 (Line Spacing
1.5)

10) การพิมพ์บรรณานุกรม
ท้ายเล่ม

เริ่ มบรรทัดแรกของเอกสารแต่ละรายการ โดยพิมพ์ชิดกั้นระยะ
ด้า นซ้า ย ในกรณี ที่เ อกสารบางรายการมีค วามยาวมากกว่า 1
บรรทัด บรรทัดต่อไปให้ยอ่ หน้า 8 ช่วงตัวอักษร

1.2.1 การแบ่ งบทและหัวข้ อในบท
เริ่ มบทใหม่ตอ้ งขึ้นหน้าใหม่เสมอ และมีเลขประจําบท ให้พิมพ์คาํ ว่า “บทที่” หรื อ
“CHAPTER” ไว้ตรงกลางตอนบนสุ ดของหน้ากระดาษ ส่ วน “ชื่ อบท” ให้พิมพ์ไว้ตรงกลาง
หน้ากระดาษเช่นกัน โดยให้พิมพ์ต่าํ ลงมาจากบรรทัดบน 2 บรรทัด ชื่อบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ให้
แบ่งเป็ น 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม โดยพิมพ์เรี ยงลงมาเป็ นลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว
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1.2.1.1 หัวข้อสําคัญ หรื อ หัวข้อใหญ่ควรกําหนดลําดับที่ของหัวข้อกํากับเช่น 2.1
หมายถึง หัวข้อใหญ่ลาํ ดับที่ 1 ของบทที่ 2 เป็ นต้น โดยกําหนดให้พิมพ์ชิดริ มซ้าย โดยเว้น 1 บรรทัด
จากบรรทัดก่อนหน้า และเว้น 1 บรรทัด หลังจากพิมพ์หวั ข้อใหญ่
1.2.1.2 หัวข้อย่อยให้ย่อหน้าโดย เว้นระยะ1.5 ซม.จากกั้นระยะซ้าย การพิมพ์
หัวข้อย่อยให้ใช้ลาํ ดับต่อจากหัวข้อใหญ่ เช่น 2.1.1 และ 2.1.2 เป็ นต้น หรื ออาจใช้ 1) และ 2) และ 3)
เป็ นเครื่ องช่วยก็ได้ แต่ตอ้ งใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งเล่มรายงาน
1.2.2 การจัดทําตาราง และรูปประกอบ
1.2.2.1 ตารางและรู ปต้องมีหมายเลขประจํา และเรี ยงตามลําดับ หมายเลขของ
ตารางและรู ป ประกอบด้วย บทที่.ลําดับของรู ปในบท
1.2.2.2 เลขลําดับที่และชื่อตาราง (Caption) ให้พิมพ์อยูส่ ่ วนบนของตาราง ชิด
กั้นระยะซ้ายและพิมพ์อยูใ่ นหน้าเดียวกับตาราง
1.2.2.3 กรณี ที่ตารางมีความยาวมาก ไม่สามารถให้สิ้นสุ ดในหน้าเดียวได้ ให้
พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป แต่ตอ้ งมีลาํ ดับที่ ชื่อของตาราง และมีคาํ ว่า “ต่อ” ในวงเล็บ
1.2.2.4 ขนาดความกว้างของตารางไม่ควรเกินกรอบหน้ากระดาษ ส่ วนตารางที่
กว้างเกินกว่าหน้าอาจจัดพิมพ์ตามแนวขวางของหน้าได้
หมายถึง ตารางของบทที่ 2 ลําดับที่ 1 (ในบทนี้)

ตารางที่ 2.1 แสดงกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

จํานวนตัวอย่าง (คน)
600
400

ร้อยละ
60
40

รวม

1,000

100

หมายเหตุ กรณี ที่ไม่สามารถพิมพ์ตารางในแนวตั้งได้ ให้จดั พิมพ์ในแนวนอน แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใน
กั้นระยะที่กาํ หนด
รู ปที่ 1.1 แสดงตัวอย่างรู ปแบบการพิมพ์ตาราง
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กรณี ชื่อตารางยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตวั อักษรตัวแรกของบรรทัดถัดไป
ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อตาราง ดังตัวอย่างที่ 1.1
ตัวอย่างที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 แสดงตัวอย่างการพิมพ์ชื่อตารางที่ยาวกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตวั อักษรตัวแรกของ
บรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อตาราง
1.2.2.5 แผนภูมิ แผนผัง แผนที่ กราฟ ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพประกอบ
ลักษณะอื่นๆทั้งหมดที่ไม่ใช่ขอ้ ความ ให้ถือว่าเป็ น “รู ป” (Figure) โดยรู ปต้องมีหมายเลขประจําและ
เรี ยงตามลําดับ
1.2.2.6 ลําดับที่และชื่อของรู ป พิมพ์อยู่ส่วนล่างจัดกึ่งกลางของรู ป และอยูใ่ น
หน้าเดียวกับรู ป

รู ปที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง

หมายถึง รู ปของบทที่ 2 ลําดับที่ 1 (ในบทนี้)

รู ปที่ 1.2 แสดงตัวอย่างรู ปแบบการพิมพ์รูป
กรณี ชื่อรู ปยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้แบ่งเป็ น 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม
โดยพิมพ์เรี ยงลงมาเป็ นลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว
ตัวอย่างที่ 1.2
รู ปที่ 1.1 แสดงตัวอย่างการพิมพ์ชื่อรู ปภาพที่ยาวโดยพิมพ์เรี ยงลงมาเป็ นลักษณะ
สามเหลี่ยมกลับหัว ประกอบการอธิบายในบทที่ 1
1.2.2.7 รู ปประกอบ หากเป็ นภาพถ่ายที่อา้ งอิงมาจากที่อื่น ให้ใช้การถ่ายสําเนา
ที่มีคุณภาพดี
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1.2.2.8 ตาราง กราฟ แผนภูมิ และรู ปประกอบ ควรจัดแทรกไว้ ตามลําดับ
เนื้อหาที่ปรากฏ
1.2.3 การพิมพ์ เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่ องหมายวรรคตอน มีกฏเกณฑ์แสดงดังตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 แสดงการเว้นระยะพิมพ์ของเครื่ องหมายวรรคตอน
เครื่ องหมาย

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

การเว้นก่อน

การเว้นหลัง

.
,
;
:
(
)
“
“
ๆ

มหัพภาค
จุลภาค
อัฒภาค
มหัพภาคคู่
นขลิขิต (วงเล็บเปิ ด)
นขลิขิต (วงเล็บปิ ด)
อัญประกาศ
อัญประกาศ
ไม้ยมก

period
comma
semi-colon
colon
left parenthesis
right parenthesis
quotation marks
quotation marks
-

ไม่เว้น
ไม่เว้น
ไม่เว้น
ไม่เว้น
เว้น 1 ตัวอักษร
ไม่เว้น
เว้น 1 ตัวอักษร
ไม่เว้น
เว้น 1 ตัวอักษร

เว้น 2 ตัวอักษร
เว้น 1 ตัวอักษร
เว้น 1 ตัวอักษร
เว้น 1 ตัวอักษร
ไม่เว้น
เว้น 1 ตัวอักษร
ไม่เว้น
เว้น 1 ตัวอักษร
เว้น 1 ตัวอักษร

สําหรั บเครื่ องหมาย นขลิ ขิต (วงเล็บ) และเครื่ องหมายอัญประกาศ “เครื่ องหมาย
คําพูด” มีหลักในการพิมพ์ คือ ด้านในเครื่ องหมาย ไม่ตอ้ งเว้นวรรค แต่ดา้ นนอกของเครื่ องหมาย
เว้นวรรค 1 ตัวอักษร
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ตัวอย่างที่ 1.3 การเขียนหัวข้อสําคัญและหัวข้อย่อย

1.1*หัวข้ อสําคัญ (เครื่ องหมาย *หมายถึงเว้น 1 เคาะ)
1.1.1*หัวข้ อย่ อย……………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………..……….....
1.1.1.1*หัวข้อย่อย ……………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………..……….....
1)*หัวข้อย่อย …………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………..……….....
1.1)*หัวข้อย่อย ………………………….…………………..
………………………………………………………………………………………..……….....
(1)*หัวข้อย่อย ……………………..…………………
………………………………………………………………………………………..……….....

บทที่ 2
การเขียนอ้ างอิงในเนือ้ หา
2.1 การเขียนอ้ างอิงแบบแทรกในเนือ้ หาตามระบบ นาม-ปี
ตามแบบ Publication Manual of the American Psychological Association (APA) ฉบับ
พิมพ์ครั้งที่ 6 กําหนดใช้ระบบนาม-ปี (Author-date Citation System) และจัดเรี ยงรายชื่อเอกสารที่
ได้นาํ มาอ้างในเนื้ อหาตามลําดับอักษรชื่ อผูแ้ ต่ง (หรื ออื่นๆส่ วนใหญ่เป็ นชื่อผูแ้ ต่ง) ไว้ทา้ ยบทหรื อ
ท้ายเรื่ อง การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา (In-text Citation) เป็ นการเขียนข้อมูลระบุแหล่ง/เอกสารที่นาํ มา
อ้างอย่างย่อ เพื่อแจ้งให้ผอู ้ ่านทราบที่มาของความคิดหรื อข้อความที่นาํ มาอ้างไว้ในเบื้องต้นและ
ผูใ้ ช้สามารถใช้ขอ้ มูลขยายความในรายการเอกสารอ้างอิ งที่ เ รี ยงตามลําดับอัก ษรชื่ อที่ ทา้ ยบท
(Reference List) ไปค้นหาแหล่งหรื อเอกสารนั้นต่อไปได้ ดังนั้น ข้อมูลของแหล่งที่อา้ งในเนื้ อหา
อย่างย่อนี้ ทุกรายการต้องปรากฏอยูใ่ น Reference List และข้อมูลนําของ Reference List ต้องตรง
กับข้อมูลนําของการอ้างอิงในเนื้ อหา ผูเ้ ขียนต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่าข้อมูลของเอกสารที่นาํ มา
อ้างอิงนั้น ปรากฏอยูใ่ นทั้ง 2 แห่ งและถูกต้องตรงกันทั้งการสะกดชื่อและเลขของปี
2.1.1
ข้ อความ

รู ปแบบการเขียนอ้ างอิงในเนื้อหาที่วางข้ อมูลนาม-ปี ไว้ ที่หน้ าข้ อความและท้ าย

2.1.1.1 งานเดียวโดยผูแ้ ต่ง 1 คน (One Work by One Author) ประกอบด้วยข้อมูลชื่อผู ้
แต่ง (หรื อชื่อเรื่ อง ในกรณี ที่ไม่มีชื่อผูแ้ ต่ง) ถ้าชาวต่างประเทศใช้นามสกุลเท่านั้น ถ้าเป็ นชาวไทยให้
ใส่ ชื่อก่อนแล้วตามด้วยนามสกุล

14
ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้ อหาหน้าและท้ายข้อความสําหรับงานเดียวโดยผูแ้ ต่ง 1 คน
(One Work by One Author)
การอ้ างอิงในเนือ้ หาหน้ าข้ อความ
การอ้ างอิงในเนือ้ หาท้ ายข้ อความ
ชื่อ-สกุล (ปี พิมพ์, น.) / Surname (Date, pp.)
(ชื่อ-สกุล, ปี พิมพ์, น.) / (Surname, Date, pp.)
ขจีรัตน์ ดวงดาว (2555)
ชูศรี วงศ์รัตนะ (2525, น. 42)
Adam (2010)
Kidd (1987, pp. 15-16)

(ขจีรัตน์ ดวงดาว, 2555)
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2525, น. 42)
(Adam, 2010)
(Kidd, 1987, pp. 15-16)

2.1.1.2 งานเดียวโดยผูแ้ ต่งหลายคน (One Work by Multiple Authors)
ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหาหน้าและท้ายข้อความสําหรับงานเดียวโดยผูแ้ ต่งหลายคน
(One Work by Multiple Authors)
ประเภท
การอ้ างอิง
ผูแ้ ต่ง
1 คน
ผูแ้ ต่ง
2 คน

ผูแ้ ต่ง
3 คน

การอ้ างอิงในเนือ้ หา
หน้ าข้ อความ
ครั้งแรก
สุ วทิ ย์ มูลคํา (2548)
Walker (2007)
จินตนา ลาภเจริ ญ
และประไพ จันดี
(2550)
Walker and Allen
(2004)
อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง,
สุ กรี รอดโพธิ์ทอง,
และวิชุดา รัตน
เพียร (2541)
Khan, Ali, and Baig
(2009)

การอ้ างอิงในเนือ้ หา
หน้ าข้ อความ
ครั้งต่ อมา
สุ วทิ ย์ มูลคํา (2548)
Walker (2007)
จินตนา ลาภเจริ ญ
และประไพ จันดี
(2550)
Walker and Allen
(2004)
อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง
และคณะ (2541)

Khan et al. (2009)

การอ้ างอิงในเนือ้ หา
ท้ ายข้ อความ
ครั้งแรก
(สุ วทิ ย์ มูลคํา, 2548)
(Walker, 2007)
(จินตนา ลาภเจริ ญ
และประไพ จันดี,
2550)
(Walker & Allen,
2004)
(อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง,
สุ กรี รอดโพธิ์
ทอง, และวิชุดา
รัตนเพียร, 2541
(Khan, Ali, and Baig,
2009)

การอ้ างอิงในเนือ้ หา
ท้ ายข้ อความ
ครั้งต่ อมา
(สุ วทิ ย์ มูลคํา, 2548)
(Walker, 2007)
(จินตนา ลาภเจริ ญ
และประไพ จันดี,
2550)
(Walker & Allen,
2004)
(อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง
และคณะ, 2541)

(Khan et al., 2009)
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ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหาหน้าและท้ายข้อความสําหรับงานเดียวโดยผูแ้ ต่งหลายคน
(One Work by Multiple Authors) (ต่อ)
ประเภท
การอ้ างอิง
ผูแ้ ต่ง
4 คน

ผูแ้ ต่ง
5 คน

ผูแ้ ต่ง
6 คน
ขึ้นไป
โดย
ผูแ้ ต่งเป็ น
หน่วยงาน
(ใช้ชื่อย่อ)
โดยผู้แ ต่ ง
เป็ นหน่ ว ย
งาน (ไม่ใช้
ชื่อย่อ)

การอ้ างอิงในเนือ้ หา
หน้ าข้ อความ
ครั้งแรก
สมใจ พิมพา, ดวงดาว
ดุษฎี, สุ มาลี
ทอง แท้, และอุไร
บริ ภณั ฑ์ (2556)
White, Bruns, Lee,
and Taylor (1990)
กมลศรี สมใจ, ธาริ ณี
บุญญสิ ทธิ์, มณฑา
ทองอุไร, วันดี
เข็ม จิรา, และระวิวรรณ
วรารักษ์ (2555)
Walker, Allen,
Bradley, Ramirez,
and Soo (2008)
ศรี สุภา รัตนา
และคณะ (2550)
Wasserstein et al.
(2005)
กระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ, 2556)
National Institute of
Mental Health
(NIMH, 2003)
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
(2557)
University of
Pittsburgh (2005)

การอ้ างอิงในเนือ้ หา
หน้ าข้ อความ
ครั้งต่ อมา
สมใจ พิมพา
และคณะ (2556)

White et al. (1990)
กมลศรี สมใจ
และคณะ (2555)

Walker et al. (2008)

ศรี สุภา รัตนา
และคณะ (2550)
Wasserstein et al.
(2005)
ศธ (2556)
NIMH (2003)

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
(2557)
University of
Pittsburgh (2005)

การอ้ างอิงในเนือ้ หา
ท้ ายข้ อความ
ครั้งแรก
(สมใจ พิมพา,
ดวงดาว ดุษฎี,
สุ มาลี ทองแท้, และ
อุไร บริ ภณ
ั ฑ์, 2556)
(White, Bruns, Lee,
&Taylor, 1990)
(กมลศรี สมใจ, ธาริ ณี
บุญญสิ ทธิ์, มณฑา
ทองอุไร, วันดี เข็ม
จิรา, และระวิวรรณ
วรารักษ์, 2555)
(Walker, Allen,
Bradley, Ramirez,
& Soo, 2008)
(ศรี สุภา รัตนา
และคณะ, 2550)
(Wasserstein et al.,
2005)
(กระทรวงศึกษาธิการ
[ศธ], 2556)
National Institute of
Mental Health
[NIMH], 2003)
(มหาวิทยาลัยรังสิ ต,
2557)
(University of
Pittsburgh, 2005)

การอ้ างอิงในเนือ้ หา
ท้ ายข้ อความ
ครั้งต่ อมา
(สมใจ พิมพา
และคณะ, 2556)

(White et al., 1990)
(กมลศรี สมใจ
และคณะ, 2555)

(Walker et al., 2008)

(ศรี สุภา รัตนา
และคณะ, 2550)
(Wasserstein et al.,
2005)
(ศธ, 2556)
(NIMH, 2003)

(มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ,
2557)
(University of
Pittsburgh, 2005)
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2.1.1.3 ผูแ้ ต่งใช้นามแฝง
ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้ อหาหน้าและท้ายข้อความสําหรับผูแ้ ต่งใช้นามแฝง
การอ้างอิงในเนือ้ หาหน้ าข้ อความ
การอ้างอิงในเนือ้ หาท้ ายข้ อความ
ชื่อนามแฝง (ปี พิมพ์, น. )
(ชื่อนามแฝง, ปี พิมพ์, น. )
ทมยันตี (2540, น. 49)
Omega (2002, p. 47)

(ทมยันตี, 2540, น. 49)
(Omega, 2002, p. 47)

2.1.1.4 ผูแ้ ต่งมีบรรดาศักดิ์ ยศ หรื อฐานันดรศักดิ์ ตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ลงคํานําหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ผศ. รศ. ศ. ดร. นพ. พญ. เป็ นต้น
ตารางที่ 2.4 ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้ อหาหน้าและท้ายข้อความสําหรับผูแ้ ต่งมีบรรดาศักดิ์ ยศ หรื อ
ฐานันดรศักดิ์ ตําแหน่งทางวิชาการ
การอ้างอิงในเนือ้ หาหน้ าข้ อความ
การอ้างอิงในเนือ้ หาท้ ายข้ อความ
ชื่อ-สกุล, บรรดาศักดิ์ ยศฯ (ปี พิมพ์, น.)
(ชื่อ-สกุล, บรรดาศักดิ์ ยศฯ, ปี พิมพ์, น.)
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. (2525, น. 14)
ปิ่ น มุทุกนั ฑ์, พ.อ. (2511, น. 52)

(คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2525, น. 14)
(ปิ่ น มุทุกนั ฑ์, พ.อ., 2511, น. 52)

2.1.1.5 ผูแ้ ต่งมีสมณศักดิ์
ตารางที่ 2.5 ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้ อหาหน้าและท้ายข้อความสําหรับผูแ้ ต่งมีสมณศักดิ์
การอ้ างอิงในเนือ้ หาหน้ าข้ อความ
การอ้างอิงในเนือ้ หาท้ ายข้ อความ
(ชื่อสมณศักดิ์, ปี พิมพ์, น.)
ชื่อสมณศักดิ์ (ปี พิมพ์, น.)
พระพรหมมังคลาจารย์ (2552, น. 8)

(พระพรหมมังคลาจารย์, 2552, น. 8)
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2.1.1.6 งานที่ไม่มีชื่อผูแ้ ต่ง หรื อชื่อบรรณาธิการ ให้ลงชื่อเรื่ องแทนชื่อผูแ้ ต่ง
ตารางที่ 2.6 ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหาหน้าและท้ายข้อความสําหรับกรณี งานที่ไม่มีชื่อผูแ้ ต่ง
หรื อชื่อบรรณาธิการ ให้ลงชื่อเรื่ องแทนชื่อผูแ้ ต่ง
การอ้างอิงในเนือ้ หาหน้ าข้ อความ
การอ้างอิงในเนือ้ หาท้ ายข้ อความ
สหรัฐอเมริ กากับเวียดนาม (2530, น. 3)
(สหรัฐอเมริ กากับเวียดนาม, 2530, น. 3)
2.1.1.7 งานไม่ปรากฏปี พิมพ์ หรื องานไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์/สํานักพิมพ์
1) งานไม่ปรากฏปี พิมพ์ ให้พิมพ์คาํ ว่า “ม.ป.ป.” สําหรับเอกสารภาษาไทย หรื อ
“n.d.” สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ
2) งานไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์/สํานักพิมพ์ ให้พิมพ์คาํ ว่า “ม.ป.ท.” สําหรับ
เอกสารภาษาไทย หรื อ “n.p.” สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ
2.1.1.8 การลงชื่อผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ
ชื่ อ ผูแ้ ต่ ง ชาวต่ า งประเทศ (โดยเฉพาะหนัง สื อ แปล) จะแปลตัว อัก ษรเป็ น
ภาษาไทยหรื อไม่กไ็ ด้ ถ้าเลือกใช้อย่างใด ต้องใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
ตารางที่ 2.7 ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหาหน้าและท้ายข้อความสําหรับผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ
การอ้างอิงในเนือ้ หาหน้ าข้ อความ
การอ้ างอิงในเนือ้ หาท้ ายข้ อความ
โคลแมน (Coleman, 1988, pp. 27-28)
Panyarachun (2005, p.33)*
(Panyarachun, 2005, p.33)*
* คนไทยที่เขียนเป็ นภาษาต่างประเทสให้ระบุเฉพาะนามสกุลเท่านั้น
2.1.1.9 การเขียนอ้างอิงหลายชิ้นงานในวงเล็บเดียวกัน
1) ให้จดั เรี ยงข้อมูลอ้างอิงของงานสองงานขึ้นไปในวงเล็บเดียวกัน “ตามลําดับ
ของชื่ อ ผูแ้ ต่ ง หรื อ ข้อ มู ล ” ในลํา ดับ เดี ย วกัน กับ ข้อ มู ล ของเอกสารอ้า งอิ ง ที่ ป รากฏในรายการ
เอกสารอ้างอิงท้ายบท/ท้ายเรื่ อง รวมถึงการอ้างอิงที่ใช้รูปแบบสั้นๆ ด้วย (et al.)
กรณี ที่ผแู ้ ต่งคนเดียวกัน ให้เรี ยงตามลําดับปี
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ตารางที่ 2.8 การอ้างอิงงานหลายเรื่ องที่เขียนโดยผูแ้ ต่งคนเดียวกัน แต่ปีพิมพ์ต่างกัน
ผู้แต่ งคนไทย
ผู้แต่ งต่ างชาติ
(ประพัฒน์ อุทโยภาศ, 2533, น. 47, 2534, น. 12) (Gogel, 1990, 2006)
2) ถ้าอ้างอิงงานหลายชิ้นของผูแ้ ต่งคนเดียวกัน ที่พิมพ์ปีเดียวกัน สามารถแยก
ว่าเป็ นงานต่างชิ้นกัน โดยใช้ตวั อักษร a, b, c, d, … หรื อ ก, ข, ค, ง, ... ตามหลังปี พิมพ์
ตารางที่ 2.9 การอ้างอิงงานหลายชิ้นของผูแ้ ต่งคนเดียวกัน ที่พิมพ์ปีเดียวกัน
ผู้แต่ งคนไทย
ผู้แต่ งต่ างชาติ
ไพฑูรย์ สุ ขศรี งาม (2527ก, น. 11-19)
Derryberry (2005a)
ไพฑูรย์ สุ ขศรี งาม (2527ข, น. 22-26)
Derryberry (2005b)
(Smith, 1994a, p. 8, 1994b, p. 12, 1994c,
p.32
3) ระบุขอ้ มูลอ้างอิงหลายงานที่มีชื่อผูแ้ ต่งต่างกัน ให้เรี ยงตามลําดับอักษร ชื่อ
สกุล (surname) ของผูแ้ ต่ง ในกรณี ที่อา้ งอิงหลายงานที่มีท้ งั ผูแ้ ต่งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้
อ้างชื่อผูแ้ ต่งชาวไทยจนครบก่อน แล้วจึงตามด้วย ชื่อผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ โดยแยกข้อมูลอ้างอิง
แต่ละชิ้นด้วยเครื่ องหมายอัฒภาค (;)
ตารางที่ 2.10 การอ้างอิงงานหลายงานที่มีชื่อผูแ้ ต่งต่างกัน
ผู้แต่ งคนไทย
ผู้แต่ งต่ างชาติ
(ครรชิต มาลัยวงศ์, 2533, น. 42-44; ทักษิณา สว (Miller, 1999; Sharfranske & Mahoney,
นานนท์, 2536, น. 17; ยืน ภู่วรวรรณ, 2535, น. 1998)
24-28; วิลาศ วูวงศ์, 2535, น. 36)
2.1.1.10 การเขียนอ้างอิงหลายชิ้นงานในวงเล็บเดียวกัน
ถ้าต้องการอ้างเอกสารที่ผแู ้ ต่งได้อา้ งถึงในงานของผูอ้ ื่น ถือว่าไม่ได้เป็ นการอ้าง
ถึงเอกสารนั้นโดยตรง ให้ระบุนามผูแ้ ต่งของเอกสารทั้ง 2 รายการ โดยระบุนามผูแ้ ต่งของเอกสาร
อันดับแรก ตามด้วยคําว่า “อ้างถึงใน” หรื อ “cited in” แล้วระบุนามผูแ้ ต่งของเอกสารอันดับรองและ
ปี พิมพ์ และการอ้างถึงให้ใส่ ไว้ในวงเล็บ
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ตารางที่ 2.11 การเขียนอ้างอิงหลายชิ้นงานในวงเล็บเดียวกัน
การเขียนอ้างอิงหลายชิ้นงานในวงเล็บเดียวกัน
Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003)
Arnett (2000, as cited in Claiborne & Drewery, 2010)
Mednick (อ้างถึงใน กมลรัตน์ หล้าสุ วงษ์, 2528, น. 126)
Good (1973 อ้างถึงใน กฤษฎา บุญวัฒน์, 2541)
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2526 อ้างถึงใน จันทนา สุ ทธิจารี , 2544, น. 440)
2.1.1.11 การเขียนอ้างอิงในการสื่ อสารส่ วนบุคคล
การสื่ อ สารส่ ว นบุ ค คล เป็ นการสื่ อ สารแบบไม่ เ ป็ นทางการ เช่ น จดหมาย
ส่ วนตัว บันทึกส่ วนตัว การสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ (อาทิ อีเมล์ กลุ่มสนทนา กระดานข่าวสาร)
การสัมภาษณ์ บุคคล บทสนทนาทางโทรศัพท์ เนื่ องจากข้อมูลเหล่านี้ เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคล ไม่มี
ข้อมูลให้สืบค้นได้ทวั่ ไป รู ปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้ อหา สําหรั บชาวต่างประเทศ ให้ระบุ
อักษรย่อ ชื่อต้น และชื่อกลาง (ถ้ามี) และตามด้วยนามสกุล ส่ วนชื่อชาวไทยที่เขียนด้วยภาษาไทยให้
ระบุ ชื่อต้น ตามด้วยนามสกุล และตามด้วยคําว่า “personal communication” สําหรั บชาว
ต่างประเทศ หรื อ “การสื่ อสารส่ วนบุคคล” สําหรับชาวไทย และวันเดือนปี ที่สื่อสาร
ตารางที่ 2.12 การเขียนอ้างอิงในการสื่ อสารส่ วนบุคคล
การอ้ างอิงในเนือ้ หาหน้ าข้ อความ
การอ้างอิงในเนือ้ หาท้ ายข้ อความ
ดวงใจ ชัยพร (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 15
(ดวงใจ ชัยพร, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 15
มกราคม 2555)
มกราคม 2555)
T. K. Lutes (personal communication, April 18, (V. –G. Nguyen, personal communication,
2001)
September 28, 1998)

2.2 การเขียนอ้ างอิงกรณีคดั ลอกข้ อความ
2.2.1 การเขียนอ้ างอิงในกรณีคดั ลอกข้ อความทีย่ าวไม่ เกิน 40 คํา หรือประมาณ 3 บรรทัด
2.2.1.1 ข้อความที่คดั ลอกมาวางอยูก่ ลางประโยค โดยที่ลกั ษณะการเขียนประโยคมีชื่อ
ผูแ้ ต่งเดิมเป็ นผูเ้ ล่าคืออยูต่ น้ ประโยค ให้ระบุปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บกลมต่อท้ายชื่อผูแ้ ต่ง ใช้เครื่ องหมาย
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อัญประกาศคู่ (Quotation Mark) (“_”) กํากับข้อความที่คดั ลอก และระบุเลขหน้าในวงเล็บกลมต่อ
จากเครื่ องหมายอัญประกาศปิ ด แล้วจึ งตามด้วยประโยคต่อเนื่ อง ไม่ใช้เ ครื่ องหมายวรรคตอน
ยกเว้น เครื่ องหมายวรรคตอนเป็ นส่ วนของประโยค
ตัวอย่ าง
Interpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the “therapists in dropout cases
may have inadvertently validated parental negativity about the adolescent without adequately
responding to the adolescent’s needs or concerns” (p. 541), contributing to an overall climate
of negativity.
2.2.1.2 ข้อความที่คดั ลอกมาวางอยู่ทา้ ยประโยค ใส่ เครื่ องหมายอัญประกาศคู่ (“_”)
เว้น 1ระยะ และระบุ ชื่ อ ผู แ้ ต่ ง พร้ อ มปี พิ ม พ์ และเลขหน้า ไว้ใ นวงเล็ บ กลมเดี ย วกัน ต่ อ ท้า ย
เครื่ อ งหมายอัญ ประกาศปิ ด แล้ว จบด้ว ยเครื่ อ งหมายมหัพ ภาค (.) หรื อ เครื่ อ งหมายอื่ น ๆ นอก
วงเล็บปิ ด
ตัวอย่ าง
Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care, whereby “medical
needs are met by those in the medical disciplines; nonmedical needs may be addressed by
anyone on the team” (Csikai & Chaitin, 2006, p. 112).
2.2.2 การเขียนอ้ างอิงในกรณีคดั ลอกข้ อความทีย่ าวเกิน 40 คํา หรือเกิน 3 บรรทัด
เป็ นการวางข้อความที่คดั ลอกมายาวเกิน 3 บรรทัด ให้เป็ นหนึ่งบล็อกของข้อความ
โดยการย่อหน้าในบรรทัดถัดไป เยื้องเข้ามาประมาณ 0.5 นิ้ วจากขอบซ้าย (ทุกบรรทัดเยื้องเข้ามา
เท่ากัน) และให้ข้ ึนย่อหน้าใหม่สาํ หรับข้อความที่ยาวกว่า 3 บรรทัด แต่ย่อหน้าใหม่ตอ้ งอยู่ภายใน
บล็อกเดียวกันโดยบรรทัดแรกของย่อหน้าใหม่น้ ี ให้เยื้องเข้าไปอีก 0.5 นิ้ว จากย่อหน้าเดิม (รวมเป็ น
เยื้อง 1 นิ้ว จากขอบซ้าย) แต่เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่และบรรทัดต่อ ๆ ไปของย่อหน้าที่ 2 ให้เยื้องแค่ 0.5
นิ้ วแรก ซึ่ งจะทําให้ขอ้ ความทั้งหมดอยู่ดว้ ยกันในรู ปของบล็อกเดียว แต่แบ่งข้อความด้วยการย่อ
หน้า เยื้องลึกเข้าไปอีกเฉพาะบรรทัดแรกของข้อความใหม่ และส่ วนท้ายสุ ดของทั้งบล็อกข้อความ
เมื่อจบข้อความใส่ เครื่ องหมายมหัพภาค (.) หมายถึงจบประโยค ให้เว้น 2 ระยะ แล้วระบุขอ้ มูล
แหล่งที่มาของข้อความ คือ ระบุชื่อผูแ้ ต่ง ปี พิมพ์ และเลขหน้า ให้อยูภ่ ายในวงเล็บกลมเดียวกัน
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ตัวอย่ าง
Others have contradicted this view:
Co-presence does not ensure intimate interaction among all group members.
Consider large-scale social gatherings in which hundreds or thousands of people
gather in a location to perform a ritual or celebrate an event.
In these instances, participants are able to see the visible manifestation
of the group, The physical gathering, yet their ability to make direct, intimate
connections with those around them is limited by the sheer magnitude of the
assembly. (Purcell, 1997, pp. 111-112)
2.2.3 การเขียนอ้ างอิงในกรณีคดั ลอกข้ อความจากแหล่งข้ อมูลออนไลน์ ทไี่ ม่ มีเลขหน้ า
ในการเขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูลออนไลน์ ให้ระบุชื่อผูแ้ ต่ง ปี พิมพ์ และเลขหน้าใน
วงเล็บกลม แต่เนื่ องจากแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์จาํ นวนมากไม่มีเลขหน้า ถ้างานนั้นมีหลาย
ย่อหน้า ให้ระบุเลขย่อหน้าแทนเลขหน้า โดยใช้คาํ ย่อว่า “para.”
ตัวอย่ าง
Basu and Jones (2007) went so far as to suggest the need for a new “intellectual framework
in which to consider the nature and form of regulation in cyberspace” (para. 4).
กรณี ที่งานไม่มีเลขหน้า แต่มีหลายย่อหน้า และมีชื่อเรื่ องยาวมาก ไม่สะดวกในการ
อ้างอิง ให้ใช้ชื่อเรื่ องสั้นๆ ไว้ในเครื่ องหมายอัญประกาศ (“_”)
ตัวอย่ าง
“Empirical studies have found mixed results on the efficacy of labels in educating
consumers and changing consumption behavior” (Golan, Kuchler, & Krissof, 2007,
“Mandatory Labeling Has Targeted,” para. 4).
(ชื่อเรื่ องเต็ม คือ “Mandatory Labeling Has Targeted Information Gaps and Social Objectives.”)
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2.3 การเขียนอ้ างอิงในเนือ้ หาแบบเชิงอรรถ
เชิ งอรรถ (Footnotes) เป็ นหมายเหตุขอ้ ความที่บนั ทึกไว้ทา้ ยหน้าเพื่ออธิ บายขยายความ
เพิ่มเติมจากเนื้ อหาหนึ่ ง ๆ ในหน้านั้น ไม่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับเนื้ อหานั้น หรื อเป็ นข้อมูลระบุให้
ทราบสถานภาพด้านลิ ขสิ ทธิ์ และแหล่งที่มาของงานที่ ได้อา้ งอิ งไว้ในเนื้ อหาหนึ่ ง ๆ ในหน้านั้น
โดยทัว่ ไปเขี ย นเชิ ง อรรถไว้ต ามลําดับ ที่ ท ้า ยหน้า นั้น ๆ ที่ เ นื้ อ หาที่ อา้ งปรากฏอยู่ หรื อ อาจวาง
เชิงอรรถไว้ที่ทา้ ยเรื่ องหรื อท้ายบทก็ได้ ถ้าอยูท่ า้ ยเรื่ องให้วางเชิงอรรถต่อจากรายการเอกสารอ้างอิง
การเขียนอ้างอิงแบบเชิ งอรรถ ตามแบบ APA ใช้ในลักษณะของการแจ้งหรื อขยายความสั้นๆ
เพิ่มเติมจากในเนื้ อหาหรื อระบุคาํ อนุ ญาตในการคัดลอกเท่านั้น การเขียนอ้างอิงในเนื้ อหาตามแนว
ของ APA ใช้ระบบนาม-ปี เป็ นหลัก กล่าวคือ APA ไม่ได้ใช้การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ตามแบบที่ใช้
กันโดยทัว่ ไป
2.3.1 ประเภทของเชิงอรรถ
เชิงอรรถมี 2 ประเภท คือ เชิงอรรถขยายความเนื้อหา และเชิงอรรถระบุแหล่งและ
สถานภาพด้านลิขสิ ทธิ์ แต่ละประเภทมีขอบเขตและรู ปแบบการเขียนเชิงอรรถ ดังนี้
2.3.1.1 เชิงอรรถขยายความเนื้อหา (Content Footnotes) เป็ นส่ วนที่ผนวกหรื อขยาย
ความเรื่ องในเนื้ อหาให้ชดั เจนขึ้น เชิ งอรรถนี้ ใช้ระบุขอ้ ความสั้น ๆ ไม่ซับซ้อน อาจไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับเนื้ อหาไม่ควรให้ขอ้ มูลที่ไม่จาํ เป็ น เพราะจะทําให้ผอู ้ ่านสับสนได้ เชิงอรรถประเภทนี้
ควรให้ขอ้ มูลที่เสริ มแนวคิดหลักของเรื่ องนั้น อาจเป็ นหนึ่ งย่อหน้าสั้น ๆ และไม่ควรยาวมาก ถ้า
ข้อ ความที่ ข ยายยาวมาก อาจสรุ ป ไว้เ ป็ นส่ ว นของเนื้ อ หาหรื อ จัด ทํา เป็ นส่ ว นผนวกต่ า งหาก
เผยแพร่ ทางออนไลน์ ไม่จาํ เป็ นต้องทําเป็ นเชิงอรรถ
2.3.1.2 เชิ งอรรถระบุแหล่งและสถานภาพด้านลิขสิ ทธิ์ (Copyright Permission
Footnotes) เป็ นเชิงอรรถที่แจ้งหรื อระบุแหล่งของข้อมูลที่ผเู ้ ขียนได้อา้ งอิงถึง เพื่อยืนยันหรื อขยาย
ความข้อความในเนื้ อหา อาทิ ข้อมูลมาตราส่ วนที่ใช้ หรื อการทดสอบ วิธีการคํานวณ และตารางที่
นํามาแสดงไว้หรื อที่ได้นาํ มาปรับใช้ในเนื้ อหา พร้อมข้อมูลระบุลิขสิ ทธิ์ ของเจ้าของงาน ซึ่ งผูเ้ ขียน
ต้องคํานึงถึงเรื่ องลิขสิ ทธิ์ในการนํามาใช้ดว้ ย
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2.3.2 ข้ อกําหนดในการเขียนเชิงอรรถ
2.3.2.1 ระบุหมายเลขกํากับข้อความ (ในเนื้ อหา) ที่อา้ งอิงและกํากับเชิงอรรถ โดยใช้
เลขอารบิกเรี ยงตามลําดับ จากข้อความแรกในหน้าหมายเลขของข้อความที่ตอ้ งการขยายความกับ
หมายเลขกํากับเชิงอรรถนั้นต้องตรงกัน และอยูใ่ นหน้าเดียวกัน การพิมพ์หมายเลขกํากับเชิงอรรถ
ให้พิมพ์เลขเป็ นลักษณะตัวพิมพ์ยก (Superscript) ในระยะที่สูงกว่าข้อความเชิงอรรถเล็กน้อย (เช่น
1 จาก ...) ข้อความในเนื้อหาที่อา้ งอิงและส่ วนเชิงอรรถที่อยูแ่ ยกกันคนละหน้า หรื ออยูท่ า้ ยเรื่ อง ต้อง
ผ่านการตรวจสอบให้มนั่ ใจว่าลําดับหมายเลขของเชิ งอรรถตรงกันกับหมายเลขกํากับข้อความที่
ขยาย ขีดเส้นคัน่ ระหว่างส่ วนเนื้อหาและส่ วนเชิงอรรถที่ทา้ ยหน้าแต่ละหน้า โดยความยาวของเส้น
คัน่ เท่ากับ 1 ใน 3 ของความกว้างของหน้ากระดาษ
2.3.2.2 กําหนดระยะย่อหน้าของบรรทัดแรกของเชิงอรรถทุกรายการ โดยเว้นระยะย่อ
หน้าประมาณ 0.5 นิ้ว ส่ วนบรรทัดถัดไป ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้า
2.3.2.3 เชิ งอรรถที่อยู่ทา้ ยเรื่ อง ให้รวบรวมไว้ในหน้าใหม่ต่างหากและอยู่ต่อจาก
เอกสารอ้างอิง ให้จวั่ หัวกลางหน้าด้วยคําว่า “Footnotes” หรื อ “เชิงอรรถ” โดยไม่ตอ้ งเน้น คือ ไม่ทาํ
เป็ นตัวหนา ไม่ทาํ เป็ นตัวเอียง ไม่ขีดเส้นใต้ หรื อไม่ตอ้ งกํากับด้วยเครื่ องหมายอัญประกาศคู่
ตัวอย่ าง การรวบรวมรายการเชิงอรรถไว้ทา้ ยบท/ท้ายเรื่ อง
Footnotes
1
A new dietary ingredient is defined as dietary ingredients that were not marketed in the
United States in a dietary supplement prior to October 15, 1994.
2
From the chapters “Motive-Based Trust and Decision Acceptance” and “Societal
Orientations: Legitimacy and Connections With Society” in Trust in the Law: Encouraging
Public Cooperation With the Police and Courts, by Tom R. Tyler and Yuen J. Huo, 2002, New
York: Russell Sage Foundation. Copyright 2002 by the Russell Sage Foundation, 112 East
64th Street, New York, NY 10021. Reprinted with permission.
3
Supplementary data are available on the journal Web site (http://apnm.nrc.ca) or may
be purchased from the Depository of Unpublished Data, Document Delivery, CISTI, National
Research Council Canada, Building M-55, 1200 Montreal Road, Ottawa, ON K1A 0R6,
Canada.
DUD 5396. For more information on obtaining material refer to http://cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/
eng/ibp/cisti/collection/unpublished-data.html.
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2.3.3 รู ปแบบการเขียนเชิงอรรถ
2.3.3.1 การเขียนเชิงอรรถแบบขยายความเนื้ อหา ให้เขียนหมายเลขกํากับข้อความที่
ต้องการขยายเป็ นเลขเดียวกับหมายเลขของเชิงอรรถ ซึ่ งเชิงอรรถจะอยูท่ ี่ส่วนท้ายของหน้านั้น และ
จบข้อความเชิงอรรถด้วยเครื่ องหมายมหัพภาค (.)
ตัวอย่ าง การเขียนเชิงอรรถแบบขยายความที่ทา้ ยหน้า
.......เครื่ องปรุ งรสแบบผงนัว1.......................................................................................
1

ผงนัว เป็ นหนึ่ งในภูมิปัญญาของอีสานในการทําเครื่ องปรุ งรส โดยใช้พืชผักพื้นบ้าน
หลากชนิ ดที่ออกในฤดูกาลต่างๆ ผสมกับข้าวเหนี ยวและข้าวกล้องแช่น้ าํ ข้าวเหนียวนึ่ งสุ ก ข้าว
กล้องนึ่งสุ ก แล้วนําไปผ่านกระบวนการอบแห้งและป่ น
ตัวอย่ าง การเขียนเชิงอรรถแบบขยายความ
Content Footnote:
“Under the DSHEA, dietary supplements no longer receive approval from the FDA
before being marketed unless the supplement contains a new dietary ingredient (DSHEA,
1994).1 ”
1

A new dietary ingredient is defined as dietary ingredients that were not marketed in the
United States in a dietary supplement prior to October 15, 1994.
2.3.3.2 การเขียนเชิงอรรถแบบระบุแหล่งและสถานภาพด้านลิขสิ ทธิ์ ดังรายละเอียด
ตารางที่ 2.13
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ตารางที่ 2.13 การเขียนเชิงอรรถแบบระบุแหล่งและสถานภาพด้านลิขสิ ทธิ์
ประเภทแหล่ ง
วารสาร
นิตยสาร
สื่ อต่อเนื่อง
อื่นๆ

รู ปแบบการเขียนเชิงอรรถแบบระบุสถานภาพด้ านลิขสิ ทธิ์
From [or The data in column 1 are from] “Title of Article,” by A. N. Author
and
C. O. Author, year, Title of Journal, Volume, pp. xx. Copyright [year] by the
Name of Copyright Holder. Reprinted [or adapted] with permission.
1
จาก [หรื อ ข้อมูลในคอลัมน์ 1 มาจาก] “ชื่อบทความ,” โดย ชื่อ-สกุลผูแ้ ต่ง 1
และชื่อผูแ้ ต่ง 2, ปี พิมพ์, ชื่ อวารสาร, ปี ที่ (เล่ มที่ ), น. หรื อ pp. เลขหน้า. ลิขสิ ทธิ์
[ปี ลิขสิ ทธิ์] โดย ชื่อผูถ้ ือลิขสิ ทธิ์. พิมพ์ซ้ าํ [หรื อปรับปรุ ง] โดยได้รับอนุญาต.
ตัวอย่ าง
1

หนังสื อ

จาก “สมเด็จพระเทพรัตน์กบั การอนุ รักษ์มรดกไทยด้านภาษาไทย,” โดย
สุ พตั รา ศิริวฒั น์, 2553, วชิ ราวุธานุสรณ์ สาร, 29(2), น. 25-40. มูลนิธิพระบรม
ราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เจ้าของลิขสิ ทธิ์.
From [or The data in column 1 are from] Title of Book (pp. xxx) by A. N.
Author and C. O. Author, year, Place of Publication: Publisher. Copyright
[year] by the Name of Copyright Holder. Reprinted [or adapted] with
permission.
1
จาก [หรื อ ข้อมูลในคอลัมน์ 1 มาจาก] ชื่ อเรื่ องหนังสื อ (น. หรื อ pp. เลขหน้า)
โดยชื่อผูแ้ ต่ง 1 (ชาวต่างประเทศใช้: อักษรตัวแรกของชื่อต้น. อักษรตัวแรกของ
ชื่อกลาง. (ถ้ามี) ชื่อสกุล) และชื่อผูแ้ ต่ง 2 (อักษรตัวแรกของชื่อต้น. อักษรตัวแรก
ของชื่อกลาง. ชื่อสกุล), ปี พิมพ์, สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์. ลิขสิ ทธิ์ ปี ลิขสิ ทธิ์
โดย ชื่อผูถ้ ือลิขสิ ทธิ์. พิมพ์ซ้ าํ [หรื อปรับปรุ ง] โดยได้รับอนุญาต.
ตัวอย่ าง
1

จาก คลังคําในบริ บทการจัดเก็บและค้ นคืนสารสนเทศ (น. 49-51), โดย นฤมล
ปราชญโยธิน, 2556, มหาสารคาม: หจก.อภิชาติการพิมพ์. ลิขสิ ทธิ์ 2556 โดย
นฤมล ปราชญโยธิน.
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ตารางที่ 2.13 การเขียนเชิงอรรถแบบระบุแหล่งและสถานภาพด้านลิขสิ ทธิ์ (ต่อ)
ประเภทแหล่ ง
หนังสื อ (ต่อ)

รู ปแบบการเขียนเชิงอรรถแบบระบุสถานภาพด้ านลิขสิ ทธิ์
2

From An easyguide to APA style (pp. 107-108), by B. M. Schwartz, R. E.
Landrum, and R. A. R. Gurung, 2012, Los Angeles: SAGE, Copyright 2012 by
SAGE Publications, Inc.
ตัวอย่ าง Copyright Permission Footnote:
“Trust in authority was measured using four items drawn from models of
motive-based trust (Tyler & Huo, 2002).2”
2

From the chapters “Motive-Based Trust and Decision Acceptance” and
“Societal Orientations: Legitimacy and Connections With Society” in Trust in
the Law: Encouraging Public Cooperation With the Police and Courts, by Tom
R. Tyler and Yuen J. Huo, 2002, New York: Russell Sage Foundation.
Copyright 2002 by the Russell Sage Foundation, 112 East 64th Street, New
York, NY 10021. Reprinted with permission.

2.4 การเขียนบรรณานุกรม/เอกสารอ้ างอิง
2.4.1 แนวทางการเขียนบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
บรรณานุ กรม/เอกสารอ้างอิงแต่ละรายการ ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่ วน คือ ส่ วนชื่อผู ้
แต่งและชื่ อบรรณาธิ การ ส่ วนปี พิมพ์ ส่ วนชื่ อเรื่ อง และส่ วนข้อมูลการพิมพ์ แต่ละส่ วนมีรูปแบบ
และเงื่อนไขการเขียน ดังต่อไปนี้
2.4.1.1 ส่ วนชื่อผูแ้ ต่งและชื่อบรรณาธิการ
1) ชื่อผูแ้ ต่ง
1.1) ชื่อผูแ้ ต่งชาวไทย ใช้ชื่อต้นและชื่อสกุล โดยไม่ตอ้ งมีคาํ นําหน้านาม
ตําแหน่งทางวิชาการ คําเรี ยกทางวิชาชีพ และตําแหน่งยศต่างๆ
1.2) ชื่อผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ ให้เอาชื่อสกุลขึ้นนํา คัน่ ด้วยเครื่ องหมาย
จุลภาค เว้นวรรค 1 ระยะ ตามด้วยอักษรชื่อต้น เว้นวรรค 1 ระยะ และตามด้วยอักษรชื่อกลาง (ถ้ามี)
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รูปแบบ
Author, A. A.
ชื่อสกุล, อักษรย่อชื่อต้น. อักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี).
1.3) สําหรับชื่อผูแ้ ต่ง 2 คน ให้ใส่ ชื่อคนแรกก่อน คัน่ ด้วยเครื่ องหมาย
จุลภาค (,) เว้นวรรคหนึ่งระยะตามด้วยเครื่ องหมาย “&” (Ampersand) สําหรับภาษาอังกฤษ หรื อใช้
“และ” สําหรับภาษาไทย และตามด้วยชื่อผูแ้ ต่งคนที่ 2
รูปแบบ
Author, A. A., & Author, B. B.
ชื่อ-สกุลคนที่ 1, และชื่อ-สกุลคนที่ 2
1.4) สําหรับชื่อผูแ้ ต่งตั้งแต่ 3-7 คน ให้ใส่ ชื่อทุกคน โดยคัน่ แต่ละชื่อด้วย
เครื่ องหมายจุลภาค (,) และใส่ เครื่ องหมาย “&” หรื อ “และ” คัน่ หน้าชื่อคนสุ ดท้าย
1.5) สําหรับชื่ อผูแ้ ต่งตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่ง 6 คนแรก ตาม
ด้ว ยเครื่ องหมายจุ ล ภาค เว้น หนึ่ งระยะ ตามด้ว ยจุ ด สามจุ ด หลัง จุ ด แต่ ล ะจุ ด เว้น หนึ่ งระยะ
(three ellipses) (, . . .) แล้วใส่ ชื่อผูแ้ ต่งคนสุ ดท้าย
ตัวอย่ าง
Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath L. C., Asgaard, G., . . .
Botros, N. (2004)
1.6) ถ้าในเอกสารอ้างอิงมีชื่อผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ ที่มีชื่อสกุลและ
อักษรย่อชื่อต้นเหมือนกัน ให้ใส่ คาํ เต็มของชื่อต้นกํากับไว้ในวงเล็บเหลี่ยม (Square Brackets) ด้วย
ตัวอย่ าง
Janet, P. [Paul]. (1876)
Janet, P. [Pierre]. (1906)
1.7) ถ้าชื่ อต้นของชื่ อผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ มีเครื่ องหมายขีดกลาง
ระหว่างชื่อ (Hyphenated) ให้คงเครื่ องหมายนั้นไว้และใส่ จุดกํากับอักษรย่อของชื่อ
ตัวอย่ าง
ใช้ Lamour, J.-B., สําหรับชื่อเต็ม Jean-Baptiste Lamour
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1.8) ถ้าผูแ้ ต่งเป็ นสถาบัน ให้ลงชื่อเต็มของสถาบัน เช่น กรมโยธาธิการ,
National Institute of Mental Health
1.9) งานที่ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง ให้ลงชื่อเรื่ องในตําแหน่งของชื่อผูแ้ ต่งได้
เลย
2) ชื่อผูแ้ ต่ง
2.1) รายการเอกสารอ้างอิงสําหรับหนังสื อที่มีเฉพาะชื่อบรรณาธิการ (ไม่
ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง) ให้ใส่ ชื่อบรรณาธิ การในตําแหน่งของชื่อผูแ้ ต่ง และกํากับด้วยอักษรย่อในวงเล็บ
กลม ว่า “(Ed.)” หรื อ “(Eds.)” ภาษาไทยให้ใช้ว่า “(บ.ก.)” ไว้ทา้ ยชื่อบรรณาธิ การด้วย พร้อมใส่
เครื่ องหมายมหัพภาค (.) หลังเครื่ องหมายวงเล็บปิ ด
ตัวอย่ าง
VandenBos, G. R. (Ed.). (2007)
2.2) รายการเอกสารอ้างอิงสําหรับบทความในหนังสื อที่มีท้ งั ชื่อผู ้
แต่งและชื่อบรรณาธิการ ให้กลับชื่อสกุลของชื่อผูแ้ ต่งบทความขึ้นนํา แต่ไม่ตอ้ งกลับชื่อสกุลของชื่อ
บรรณาธิการของหนังสื อ (คือ ใช้อกั ษรย่อชื่อต้น อักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) ตามด้วยชื่อสกุล) ใช้คาํ ว่า
“In” หรื อ “ใน” นําหน้าชื่อบรรณาธิการของหนังสื อ
ตัวอย่ าง
Author, A. A. (Year). Title of chapter. In E. E. Editor (Ed.), Title of book (pp. xx-xx).
Location: Publisher.
2.3) สําหรับบทความในหนังสื อที่ไม่มีชื่อบรรณาธิ การ ให้ใส่ คาํ ว่า “In”
หรื อ “ใน” นําหน้าชื่อเรื่ องของหนังสื อ
ตัวอย่ าง
Author, A. A. (Year). Title of chapter. In Title of book (pp. xx-xx). Location: Publisher.
2.4.1.2 ส่ วนปี พิมพ์ (Publication Date)
1) ให้ระบุเฉพาะตัวเลขของปี พิมพ์ โดยไม่ตอ้ งใส่ คาํ ว่า พ.ศ. หรื อ ค.ศ. ใน
วงเล็บกลม (สําหรับงานที่ไม่มีการจัดพิมพ์หรื อไม่ได้จดั พิมพ์ตามกระบวนการพิมพ์ ให้ใส่ ปีที่ผลิต
งานนั้น)
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2) ในกรณี ที่บรรณานุกรมหรื อเอกสารอ้างอิงเป็ นนิ ตยสาร จดหมายข่าว และ
หนังสื อพิมพ์ ให้ใส่ ปีและเดือน (หรื อปี และเดือน วัน) ให้แน่ นอน คัน่ ปี และเดือนด้วยเครื่ องหมาย
จุลภาค (,)
ตัวอย่ าง
Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008, May)
Schwartz, J. (1993, September 30)
3) สําหรับ papers และ posters ที่เสนอในการประชุม ให้ใส่ ปีและเดือนของการ
ประชุมไว้ในวงเล็บกลม คัน่ ปี และเดือนด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,)
ตัวอย่ าง
Presenter, A.A. (year, Month). Title of paper or poster. Paper or poster session Presented at the
meeting of Organization Name, Location.
Liu, S. (2005, May)
4) ระบุคาํ ว่า “In press” หรื อ “อยูร่ ะหว่างการตีพิมพ์” ในวงเล็บกลม ให้แก่
บทความที่ได้รับการตอบรับการลงพิมพ์ในวารสารแต่ยงั มิได้ตีพิมพ์
5) ในกรณี ที่ไม่ปรากฏปี พิมพ์ให้ใส่ คาํ ว่า “n.d.” หรื อ “ม.ป.ป.”
ตัวอย่ าง
Heuristic. (n.d.)
ฉลอง ทับศรี . (ม.ป.ป.)
2.4.1.3 ส่ วนชื่อเรื่ อง (Title)
1) ชื่ อไม่ต่อเนื่ อง เช่น หนังสื อและรายงาน (Nonperiodicals: Books and
reports)
1.1) ใช้อกั ษรตัวใหญ่ เฉพาะอักษรตัวแรกของคําแรกของชื่อเรื่ องหลัก
และชื่อเรื่ องย่อย (subtitle) รวมทั้งอักษรตัวแรกของชื่อเฉพาะต่างๆ ในชื่อเรื่ อง และทําชื่อเรื่ องให้
เป็ นตัวเอียง
1.2) ระบุขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ในวงเล็บกลมต่อท้ายชื่ อเรื่ อง
เพื่อทําให้เฉพาะเจาะจง เช่น ครั้งที่พิมพ์ หมายเลขของรายงาน หรื อ หมายเลขของเล่มหนังสื อ โดย
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ข้อมูลในวงเล็บกลมไม่ตอ้ งทําเป็ นตัวเอียงและไม่ตอ้ งใส่ เครื่ องหมายมหัพภาค (.) ระหว่างชื่อเรื่ อง
กับข้อมูลในวงเล็บกลม
ตัวอย่ าง
McQuail, D. (1994). Mass communication: An introduction (3rd ed.). Thousand Oaks, CA:
Sage.
2) ชื่ อเอกสารที่มีการพิมพ์อย่างต่อเนื่ อง เช่น วารสาร จดหมายข่าว นิ ตยสาร
(Periodical Title: Journal, Newsletters, Magazine)
2.1) ใช้ชื่อเต็มสําหรับชื่อต่อเนื่อง และใช้อกั ษรตัวใหญ่สาํ หรับอักษรตัว
แรกของคําทุกคําในชื่ อต่อเนื่ อง (สําหรับชื่ อภาษาอังกฤษ) ยกเว้นคําสันธาน บุพบท และทําชื่อสื่ อ
ต่อเนื่องให้เป็ นตัวเอียง
ตัวอย่ าง
Vijay, S. (1983). Some action implications of corporate culture: A manager’s guide to action.
Organizational Dynamics, 12(2), 4-23.
3) ชื่อบทความหรื อชื่อบทในหนังสื อ (Article or Chapter Title)
3.1) ใช้อกั ษรตัวใหญ่ เฉพาะอักษรตัวแรกของคําแรกของชื่อหลักและคํา
แรกของชื่อย่อย (Subtitle) รวมทั้งอักษรตัวแรกของชื่อเฉพาะต่างๆ ในชื่อเรื่ อง
ตัวอย่ าง
Mental and nervous diseases in the Russo-Japanese war: A historical analysis.
3.2) ชื่อบทความหรื อชื่อบทในหนังสื อ ไม่ใช้ตวั เอียง ไม่ใส่ เครื่ องหมาย
Quotation Mark (“ ”) กํากับ และท้ายชื่อเรื่ องให้ใส่ เครื่ องหมายมหัพภาค (.) เสมอ
ตัวอย่ าง
Gordon, L. (1971). Measuring teacher competencies for the middle school. The National
Elementary Principles, 51(9), 60-61.
Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In M. Eid & R. J.
Larsen (Eds.). The science of subjective well-being (pp. 17-43). New York, NY:
Guilford Press.

31

4) ข้อมูลพิเศษในชื่อเรื่ อง (Nonroutine Information in Titles)
4.1) ถ้าต้องการระบุขอ้ มูลพิเศษอื่ นๆ ที่สําคัญกํากับชื่ อเรื่ อง เพื่อชี้
เฉพาะเจาะจงหรื อขยายความ เพื่อประโยชน์ในการค้นคืน สามารถใส่ ขอ้ ความหมายเหตุ (Notation)
ที่ระบุลกั ษณะ/รู ปแบบเนื้ อหาหรื อรู ปแบบของสื่ อที่บนั ทึก (Description of Form) หรื อข้อ
ความหมายเหตุอื่นที่บ่งบอกลักษณะการนําเสนอเนื้ อหาไว้ในวงเล็บสี่ เหลี่ยมตามหลังชื่อเรื่ อง โดย
ให้ใช้อกั ษรตัวแรกของ Notation เป็ นอักษรตัวใหญ่
ตัวอย่ าง ของ Notation ที่ใช้ระบุเพื่อชี้เฉพาะเจาะจงงานหรื อขยายความ
[Letter to the editor]
[Special issue]
[Special section]
[Monograph]
[Abstract]
[Audio podcast]
[Data file]
[Brochure]
[Motion picture]
[Lecture notes]
[Cd]
[Computer software]
ตัวอย่ าง
Thomas, N. (Ed.). (2002). Perspectives on the community college: A journey of discovery
[Monograph]. Retrived from http://eric.ed.gov/
2.4.1.4 ส่ วนข้อมูลการพิมพ์ (Publication Information)
1) ข้อมูลการพิมพ์ในสื่ อต่อเนื่ อง: วารสาร จดหมายข่าว นิ ตยสาร (Periodical
Title: Journal, Newsletters, Magazine)
1.1) ระบุหมายเลขปี ที่ (Volume Number) ตามหลังชื่อสื่ อต่อเนื่ อง โดย
คั่น ด้ว ยเครื่ อ งหมายจุ ล ภาค (,)
ทํา หมายเลขปี ที่ ใ ห้ เ ป็ นตัว เอี ย ง ในกรณี ที่ สื่ อ ต่ อ เนื่ อ ง
ระบุหมายเลขฉบับที่ (Issue Number) ให้ใส่ หมายเลขฉบับที่ในวงเล็บกลมต่อจากหมายเลขปี ที่
โดยไม่ตอ้ งทําเป็ นตัวเอียง จากนั้นระบุช่วงเลขหน้าที่อา้ งอิงต่อจากเครื่ องหมายจุลภาค (,) และจบ
ส่ วนของข้อมูลการพิมพ์ดว้ ยเครื่ องหมายมหัพภาค (.)
ตัวอย่ าง
Social Science Quarterly, 84, 508-525.
Management Science, 49(10), 1407-1424.
2) ข้อมูลการพิมพ์ในสื่ อไม่ต่อเนื่อง: หนังสื อและรายงาน (Nonperiodicals:
Books and Reports)
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2.1) ระบุตาํ แหน่งที่ต้ งั ของสํานักพิมพ์ โดยกําหนดให้ใช้ชื่อเมืองและชื่อ
รัฐ ในกรณี ที่ต้ งั ของสํานักพิมพ์น้ นั อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา และใช้ชื่อเมืองและชื่อประเทศใน
กรณี ที่ต้ งั ของสํานักพิมพ์อยูน่ อกประเทศสหรัฐอเมริ กา
2.2) กรณี ที่ชื่อผูแ้ ต่งเป็ นชื่อสํานักพิมพ์ดว้ ย ให้ใช้คาํ ว่า “Author” หรื อ
“ผูแ้ ต่ง” ในตําแหน่งของชื่อสํานักพิมพ์ เพื่อชี้วา่ ชื่อสํานักพิมพ์เป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูแ้ ต่ง
2.3) ระบุชื่อสํานักพิมพ์ในรู ปแบบที่ยอ่ /สั้นที่สามารถเข้าใจได้ การเขียน
ชื่ อสมาคม บริ ษทั และโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ให้ตดั คําที่ไม่จาํ เป็ นในชื่ อของสํานักพิมพ์ออก
เช่น คําว่า Publishers, Co., และ Inc. แต่ให้คงคําว่า “Books” และ “Press” ไว้
2.4) ในกรณี ที่ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์หรื อสํานักพิมพ์ให้ใส่ คาํ ว่า “n.p.”
หรื อ “ม.ป.ท.”
3) การระบุขอ้ มูลการพิมพ์สาํ หรับแหล่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Source)
3.1) การเขียน URL ที่ทา้ ยรายการบรรณานุกรมหรื อเอกสารอ้างอิงที่ยาว
มากกว่า 1 บรรทัด เมื่อต้องการตัดข้อมูลใน URL เพื่อต่อในบรรทัดต่อไป ห้ามใช้เครื่ องหมาย –
(Hyphen) มาคัน่ เพิ่ม ให้ทาํ โดยตัดข้อความที่หน้าเครื่ องหมายใดๆ ที่มีใน URL ลงบรรทัดถัดไป
(ยกเว้น ห้ามตัดที่ http://)
3.2) ไม่ใส่ เครื่ องหมายมหัพภาค (A period) (.) ที่ทา้ ย URL
3.3) ไม่ใส่ วนั เดือนปี ที่สืบค้น (Retrieval Dates) ยกเว้นสื บค้นข้อมูลจาก
แหล่งที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยหรื อปรับปรุ งเป็ นประจํา
ตัวอย่ าง
New child vaccine gets funding boost. (2001). Retrieved March 21, 2001, from
http://news.ninemsn.com.au/health/strory_13178.asp
2.4.2 รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
2.4.2.1 วารสารหรื อสื่ อต่อเนื่อง (Periodicals)
ขอบเขตของ Periodicals ครอบคลุมสื่ อที่เผยแพร่ อย่างต่อเนื่ องตามวาระที่กาํ หนดไว้
ทั้งที่เป็ นวิชาการ สารคดี บันเทิงคดี หรื อ ข่าว อาทิ วารสาร นิ ตยสาร หนังสื อพิมพ์ และ จดหมาย
ข่าว
1) บทความในวารสารที่มีเลข (DOI=Digital Object Identifier) DOI (มีผแู ้ ต่งน้อย
กว่า 7 คน)
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ตัวอย่ าง
Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and
the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229.
doi:10.1037/0278-6133.24.2.225
2) บทความวารสารที่มีเลข DOI และมีผแู ้ ต่งมากกว่า 7 คน
ตัวอย่ าง
Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard,
G., . . . Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and
attention last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence,
DRD2 A1 allele, and depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267.
doi:10.1080/14622200410001676305
3) บทความในวารสารที่ไม่มีเลข DOI (Journal article without DOI when DOI
is not available))
ตัวอย่ าง
จําลอง โพธิ์บุญ. (2551). องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับการจัดการขยะที่ดี: ศึกษากรณี
เทศบาล ตําบลเทพกระษัตรี . วารสารการจัดการสิ่ งแวดล้ อม, 4(1), 27-65.
สมนึ ก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์, พักตร์ ผจง วัฒนสิ นธ์, อัจฉรา จันทร์ ฉาย, และประจบ คุปรัตน์.
(2553). นวัตกรรม: ความหมาย ประเภท และความสําคัญต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ.
วารสารบริ หารธุรกิจ, 33(128), 53.
Halberstein, R. A. (2005). Medicinal plants: historical and cross-cultural usage patterns.
Annals of Epidemiology, 15(9), 686-699.
Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration
in the United States and its implications for local law enforcement. Law
Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73-82.
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4) บทความในวารสารออนไลน์
ตัวอย่ าง
ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล. (2556). การศึกษาสภาพและผลกระทบของโรงเรี ยนกวดวิชาใน
ประเทศไทย. วารสารการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 8(1), 19-33. สื บค้น
จาก http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/
Sillick, T. J. & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate
between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied
Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/
5) บทความในนิตยสาร
ตัวอย่ าง
ล้อม เพ็งแก้ว. (2542, มิถุนายน). สุ นทรภู่เกิดที่ไหน. ศิลปวัฒนธรรม, 20(8), 103-105.
Posner, M. I. (1993, October). Seeing the mind. Science, 262(5134), 673-674.
6) บทความในนิตยสารออนไลน์
ตัวอย่ าง
วิลาส ฉํ่าเลิศวัฒน์. (2558, เมษายน). STARTUP กับแหล่งเงินทุน. SMEs ชี ช้ ่ องรวย,
11(126). สื บค้นจาก https://issuu.com/lifefocusmagazine
Clay, R. (2008, June). Science vs. ideology: Psychologists fight back about the misuse of
research. Monitor on Psychology, 39(6). Retrieved from
http://www.apa.org/monitor/
7) บทความในจดหมายข่าวไม่มีผแู ้ ต่ง
ตัวอย่ าง
Six sites meet for comprehensive anti-gang initiative conference. (2006,
November/December). OJJDP News @ a Glance. Retrieved from
http://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance /216684/topstory.html
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8) บทความในหนังสื อพิมพ์
ตัวอย่ าง
ภาคภูมิ ป้ องภัย. (2542, 3 กรกฎาคม). มุมที่ถูกลืมในพระราชวังบางประอิน. มติชน, น. 12.
Erlich, R. S. (1994, June 28). China a paradise for counterfeit CDs. Bangkok Post, p. 4.
9) บทความในหนังสื อพิมพ์ออนไลน์
ตัวอย่ าง
กิเลน ประลองเชิง. (2559, 14 มิถุนายน). ทางรอดของสื่ อกระดาษ. ไทยรั ฐออนไลน์ . สื บค้น
จาก http://www.thairath.co.th
Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York
Times. Retrieved from http://www.nytimes.com
ตารางที่ 2.14 รู ปแบบการเขียนวารสารหรื อสื่ อต่อเนื่อง (Periodicals) ทัว่ ไป
ประเภท
วารสารหรื อสื่ อ
ต่อเนื่อง
(Periodicals) ทัว่ ไป

รู ปแบบ
Author, A. A. , Author, B. B., & Author, C. C. (year).
Title of article. Title of Periodical, xx, pp-pp.
doi:xx.xxxxxxxxxx

หมายเหตุ

2.4.2.2 หนังสื อ หนังสื ออ้างอิง และบทในหนังสื อ (Books, Reference Books, and
Book Chapters) ขอบเขตของกลุ่มนี้ ครอบคลุมหนังสื อและหนังสื ออ้างอิง เช่ น สารานุ กรม
พจนานุกรม ฯลฯ รวมทั้งบทในหนังสื อและบทในหนังสื ออ้างอิง ทั้งที่อยูใ่ นรู ปอิเล็กทรอนิ กส์และ
ในรู ปเล่ม ถ้าหนังสื อมีหมายเลข DOI ให้ระบุไว้ดว้ ย
1) หนังสื อ
ผูแ้ ต่ง 1 คน
ตัวอย่ าง
กาญจนา เกียรติประวัติ. (2524). วิธีสอนทั่วไปและทักษะการสอน. กรุ งเทพฯ: วัฒนาพานิช.
กัลยา วานิชบัญชา. (2544). การวิเคราะห์ สถิติ: สถิติเพื่อการตัดสิ นใจ (พิมพ์ครั้งที่ 5).
กรุ งเทพฯ: บริ ษทั ธรรมสาร.
Good, C. V. (1945). Dictionary of education. New York: McGraw-Hill.
McQuail, D. (1987). Mass communications theory (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
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ผูแ้ ต่ง 2 คน
ตัวอย่ าง
กฤษฎา กฤษณะเศรณี , และรจนา นากาซิม่า. (2552). ญี่ปุ่นสี เขียว. กรุ งเทพฯ: แมวกวัก.
อัจจิมา เศรษฐบุตร, และสายสวรรค์ เรื องวิเศษ. (2550). การบริ หารการตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 15).
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Blumler, J., & Katz, E. (1974). The uses of mass communications: Current perspectives on
gratifications research. Beverly Hills, CA: Sage.
ผูแ้ ต่ง 3-7 คน
ใส่ ชื่อทุกคน คัน่ แต่ละชื่อด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) และใส่ เครื่ องหมาย “&”
สําหรับชาวต่างประเทศ หรื อ “และ” สําหรับชาวไทย คัน่ หน้าชื่อคนสุดท้าย
ตัวอย่ าง
พชร สันทัด, สุ รชาติ ณ หนองคาย, สมาน งามสนิ ท, ฐนันดร์ ศกั ดิ์ บวรนันทกุล, เชษฐรั ชดา
พรรณาธิกลุ , กฤษฎิ์ สถิตวัฒนานนท์, และประยงค์ เต็มชวาลา. (2557). ศาสตร์ และ
ศิลป์ การบริ หารการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ . กรุ งเทพฯ: สมาคมส่ งเสริ มคุณธรรม.
James, E. A., Slater, T., & Bucknam, A. (2012). Action research for business, nonprofit,
& public administration: A tool for complex times. Los Angeles, CA: SAGE.
Luffman, J. M., Bulleen, C. V., Liano, A. D., McLeed, P. K., Nash, E. O., Schell, G. E.,
& Neuman, C. C. (2004). Information technology resources management (2nd ed.).
Upper Saddle River, NJ: John & Sons Press.
ผูแ้ ต่ง 8 คนขึ้นไป
ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งหกชื่อแรก ใส่ เครื่ องหมายจุลภาค เว้นหนึ่งระยะ ตามด้วยจุดสาม
จุด หลังจุดแต่ละจุดเว้นหนึ่งระยะ (, . . . ) แล้วใส่ ชื่อผูแ้ ต่งคนสุ ดท้าย 3
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ตัวอย่ าง
จิราภา เต็งไตรรัตน์, นพมาศ อุง้ พระ (ธีรเวคิน), รัจรี นพเกตุ, รัตนา ศิริพานิช, วารุ ณี
ภูวสรกุล, ศรี เรื อน แก้วกังวาล, . . . อุบลวรรณา ภวกานันท์. (2555). จิ ตวิทยาทั่วไป
(พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม). กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Mercer, D. W., Kent, A., Nowicki, S. D., Mercer, D., Squier, D., Choi, W., . . . Morgan,
C. (2004). Beginning PHP5. Indianapolis, IN: Wiley.
ผูแ้ ต่งชาวไทย (เขียนชื่อเป็ นภาษาอังกฤษ)
ตัวอย่ าง
Chatchay Suvannit. (1998). The integration of AIDS prevention and management into the
Primary Health Care System. Nonthaburi: Office of Primary Health Care.
Sodsri Thaithong. (1992). Malaria parasites. Bangkok: Research Division, Chulalongkorn
University.
ผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ (เขียนชื่อเป็ นภาษาไทย)
ตัวอย่ าง
ไวท์, ไมเคิล. (2547). ฝรั่ งหลังตะวันตก. กรุ งเทพฯ: มติชน.
ผูแ้ ต่งที่มีอิสริ ยยศ
ตัวอย่ าง
ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, คุณหญิง. (2553). มารยาทยุคใหม่ . กรุ งเทพฯ: เนชัน่ บุค๊ ส์. ดํารง
ราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2555). ประชุมพระนิพนธ์ สรรพ
ความรู้ . กรุ งเทพฯ: ศยาม.
นริ ศรานุวดั ติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยา. (2552). บันทึ กเรื่ องความรู้
ต่ างๆ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพฯ: มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป.
Cartledge, B., Sir. (1993). Energy and the environment. Oxford, England: Oxford
University Press.
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ผูแ้ ต่งที่มีสมณศักดิ์
ตัวอย่ าง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริ ญ สุ วฑฺฒโน). (2556). ญาณสังวรเทศนา.
กรุ งเทพฯ: สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี .
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2553). เรื่ องเหนือสามัญวิสัย: อิทธิ ปาฏิหาริ ย์เทวดา (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุ งเทพฯ: คณะพระนวกะ รุ่ น มิ.ย. 2550 วิสาขบูชา.
ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง มีเฉพาะชื่อผูร้ วบรวมหรื อชื่อบรรณาธิการ
1) กรณี หนังสื อมีเฉพาะชื่อผูร้ วบรวม หรื อชื่อบรรณาธิ การ ให้ระบุ (บ.ก.).,
(Ed.)., (Eds.). ต่อท้ายชื่อ คัน่ ด้วยเครื่ องหมายมหัพภาค (.) เว้นวรรค 1 ระยะ
ตัวอย่ าง
สมจิต หนุเจริ ญกูล, และอรสา พันธ์ภกั ดี (บ.ก.). (2555). การปฏิบัติการพยาบาลขัน้ สูง:
บูรณาการสู่การปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุ ง). นนทบุรี: สภาการพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุ ข.
Smith, A. D. (Ed.). (1986). Endourology principle and practice. New York, NY: Thieme.
2) หนังสื อที่ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ ขียนและชื่อบรรณาธิการ ให้ใส่ ชื่อเรื่ องของหนังสื อ
แทนที่ชื่อผูเ้ ขียน
ตัวอย่ าง
อลังการแผ่ นดินวัฒนธรรม. (2543). กรุ งเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย.
หนังสื อที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษ
ตัวอย่ าง
กฐิ นพระราชทาน 2543 สถาบันพระปกเกล้ า: วัดสว่ างอารมณ์ วรวิหาร อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย. (2543). นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.
นิธิ นิมิตรบุญ. (2556). 100 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ. กรุ งเทพฯ: แอดบุค๊ .
พลาดิศยั สิ ทธิธญ
ั กิจ. (2551). พระบรมรู ปทรงม้ า: 100 ปี พระบรมราชานุสาวรี ย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว. กรุ งเทพฯ: บันทึกสยาม.
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2) บทในหนังสื อ
ตัวอย่ าง
ปิ ยทัศน์ ทัศนาวิวฒั น์. (2550). ประวัติโรคไหลตาย. ใน สุ มาลี นิมมานนิตย์ และปรี ดา มาลาสิ น
(บรรณาธิการ), โรคไหลตาย: Sudden unexplained death syndrome (หน้า 12-25).
กรุ งเทพมหานคร: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล.
Daft, R. L., & Armstrong, P. (1984). Information richness: A new approach to managerial
behavior and organizational design. In L. L. Cummings, & B. M. Staw (Eds.),
Research in organizational behavior (pp. 191-233). Homewood, IL: JAI Press.
3) หนังสื อแปล
ตัวอย่ าง
ออร์เรลล์, ดี. (2556). หั วใจเศรษฐศาสตร์ [Introducing economics] (ณัฏฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล,
ผูแ้ ปล). นครปฐม: มูลนิธิเด็ก.
ฮอว์คิง, เอส ดับบลิว. (2552). ประวัติย่อของกาลเวลา ฉบับภาพประกอบ [The illustrated:
A brief history of time] (พิมพ์ครั้งที่ 17) (ปิ ยบุตร บุรีคาํ และอรรถกฤต ฉัตรภูมิ,
ผูแ้ ปล). กรุ งเทพฯ: มติชน.
ตารางที่ 2.15 รู ปแบบการเขียนหนังสื อ หนังสื ออ้างอิง และบทในหนังสื อ
ประเภท

สําหรับหนังสื อ
ทั้งเล่ม (For an
entire book)

รู ปแบบ
Author, A. A. (year). Title of work. Location:
Publisher.
Author, A. A. (year). Title of work. Retrieved from
http://www.xxxxxxx
Author, A. A. (year). Title of work. doi:xxxxx
Editor, A. A. (Ed.). (year). Title of work. Location:
Publisher.

หมายเหตุ
ถ้าชื่อผูแ้ ต่งและ
ชื่อสํานักพิมพ์
เป็ นชื่อเดียวกัน
ให้ใช้คาํ ว่า “Author”
หรื อ “ผูแ้ ต่ง” แทนชื่อ
สํานักพิมพ์
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ตารางที่ 2.15 รู ปแบบการเขียนหนังสื อ หนังสื ออ้างอิง และบทในหนังสื อ (ต่อ)
ประเภท
สําหรับบทใน
หนังสื อ (For a
chapter in a
book)

หนังสื อแปล

รู ปแบบ
หมายเหตุ
Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of chapter ถ้าไม่มีหมายเลขหน้า
or entry. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor
ระบุไว้ ให้ใส่ ชื่อเรื่ อง
(Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location:
ของบทหรื อหัวข้อเรื่ อง
Publisher.
Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of
chapter or entry. In A. Editor & B. Editor (Eds.),
Title of book (pp. xxx-xxx). Retrieved from
http://www.xxxxxxx
Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of
chapter or entry. In A. Editor, B. Editor, & C.
Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx).
Location: Publisher. doi:xxxxxxxx
ชื่อผูแ้ ต่งต้นฉบับ. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อเรื่ องที่แปล
[ชื่อต้นฉบับ] (ชื่อผูแ้ ปล, ผูแ้ ปล). สถานที่พิมพ์:
สํานักพิมพ์.

2.4.2.3 รายงานทางเทคนิคและรายงานการวิจยั (Technical and Research Reports)
ขอบเขตโดยทัว่ ไปครอบคลุม Original Research ที่เป็ นหรื ออาจไม่เป็ น Peer
Reviewed (เหมือนกับบทความวารสาร) ใช้รูปแบบการอ้างอิงเหมือนหนังสื อ
1) รายงานของหน่วยงานรัฐบาล มีผแู ้ ต่งเป็ นชื่อนิติบุคคล
ตัวอย่ าง
U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health,National
Heart, Lung, and Blood Institute. (2003). Managing asthma: A guide for schools (NIH
Publication No. 02-2650). Retrieved from http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung
/asthma/asth_sch.pdf
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2) รายงานของนิติบุคคลในรู ปออนไลน์
ตัวอย่ าง
American Psychological Association, Task Force on the Sexualization of Girls. (2007).
Report of The APA Task Force on the Sexualization of Girls. Retrieved from
http://www.apa.org/pi/wpo/sexualization.html
3) รายงานของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาล
ตัวอย่ าง
Kessy, S. S. A., & Urio, F. M. (2006). The contribution of microfinance institutions to
poverty reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieve from Research
on Poverty Alleviation website: http://www.repoa.or.tz/documents_storage/
Publications/Reports/06.3_Kess _and_Urio.pdf
4) รายงานจากเอกสารจดหมายเหตุของสถาบัน (Report from institutional
archive)
ตัวอย่ าง
McDanial,J.E., & Miskel, C. G. (2002). The effect of groups and individuals on national
decisionmaking: Influence and domination in the reading policymaking environment
(CIERA Report 3-025). Retrieved from University of Michigan, Center for
Improvement of Early Reading Achievement website: http://www.ciera.org/
library/reports/inquiry-3/3-025/3-025.pdf
5) เอกสารสรุ ปประเด็น (Issue brief)
ตัวอย่ าง
Employee Benefit Research Institute.(1992, February). Sources of health insurance and
Characteristics of the uninsured (Issue Brief No.123). Washington, DC: Author
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หมายเหตุ สําหรับ issue brief, working papers, และ orther corate documents ใช้รูปแบบ
เดียวกับ ข้อ 5) เอกสารสรุ ปประเด็น โดยระบุหมายเลขประจําเอกสารที่ช่วยการค้นคืนได้ ในวงเล็บ
หลมท้ายเรื่ อง
ตารางที่ 2.16 รู ปแบบการเขียนรายงานทางเทคนิคและรายงานการวิจยั (Technical and Research
Reports)
ประเภท
รู ปแบบ
รายงานทางเทคนิคและ
Author, A. A. (year). Title of work
รายงานการวิจยั (Technical (Report No. xxx). Location:
and Research Reports)
Publisher.

รายงานของหน่วยงาน
รัฐบาล มีผแู ้ ต่งเป็ นชื่อนิติ
บุคคล
(Corporate author,
government report)
รายงานของนิติบุคคลในรู ป
ออนไลน์ (Corporate
author, task force report
filed online)
รายงานของหน่วยงานที่
ไม่ใช่รัฐบาล (Authored
report, from
nongovernmental
organization)

หมายเหตุ
ถ้าหน่วยงานที่เผยแพร่ กาํ หนด
หมายเลขประจํารายงานไว้
(เช่น Report no., Contract no.,
Monograph no.) ให้ใส่
หมายเลขนั้น
ในวงเล็บกลมต่อจากชื่อเรื่ อง

Author, A. A. (year). Title of work
(Report
No.xxx). Retrieved from
http://www.xxxxx
Author, A. A. (year). Title of work.
Retrieved from http://www.xxxxxxx

Author, A. A. (year). Title of work
(Report No. xxx). Retrieved from
Agency name website:
http://www.xxxxxxx

รายงานฯ ที่คน้ คืนได้ทาง
ออนไลน์ ในกรณี ที่ชื่อ
สํานักพิมพ์หรื อชื่อหน่วยงาน
ที่จดั พิมพ์ไม่ใช่ชื่อเดียวกับชื่อ
ผูแ้ ต่ง ให้ระบุชื่อสํานักพิมพ์
หรื อชื่อหน่วยงานที่จดั พิมพ์
ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ง ใน
ส่ วนข้อมูลแจ้งการค้นคืนด้วย
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2.4.2.4 เอกสารการประชุ มทางวิชาการ/การสัมมนา/การอภิ ปราย (Meetings and
Symposia)
รายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings of Meetings and Symposia) ที่ตีพิมพ์ท้ งั
ในรู ปหนังสื อหรื อวารสาร
1) เอกสารประกอบการประชุม (Symposium Contribution) (เป็ นการร่ วม
อภิปรายทางวิชาการ)
ตัวอย่ าง
Muellbauer, J. (2007, September). Housing, credit, and consumer expenditure. In S. C.
Ludvigson (Chair), Housing and consumer behavior. Symposium conducted at the
meeting of the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, WY.
2) บทคัดย่อของเอกสารการประชุมออนไลน์ (Conference Paper Abstract
Retrieved Online) (การนําเสนอ Paper or Poster ใน Symposia ที่ไม่ได้ตีพิมพ์)
ตัวอย่ าง
Liu, S. (2005, May). Defending against business crises with the help of intelligent agent
based early warning solutions. Paper presented at the Seventh International
Conference on Enterprise Information Systems, Miami, FL. Abstract retrieved from
http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm
3) รายงานการประชุมในรู ปออนไลน์ (Proceedings Published Regularly
Online) (การตีพิมพ์ในรู ปวารสารทางวิชาการ ใช้รูปแบบการเขียนเหมือนแบบบทความในวารสาร)
ตัวอย่ าง
Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., & Lent, R. (2008). The basic
nonuniformity of the cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of
Sciences, 105, 12593-12598. doi:10.1073/pnas.0805417105
4) รายงานการประชุมในรู ปเล่มหนังสื อ (Proceedings Published in Book
Form) (การเขียนเอกสารอ้างอิงรายงานการประชุมที่ตีพิมพ์ในรู ปหนังสื อหรื อจากหนังสื อ ใช้
รู ปแบบการเขียนเหมือนแบบหนังสื อหรื อบทในหนังสื อ)
ตัวอย่ าง
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Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple
cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), Lecture
Notes in Computer Science: Vol. 4678. Advanced Concepts for Intelligent Vision
Systems (pp. 97-108). Berlin, Germany: Springer—Verlag. doi:10.1007/978-3-54074607-2_9
ตารางที่ 2.17 รู ปแบบการเขียนเอกสารการประชุมทางวิชาการ/การสัมมนา/การอภิปราย (Meetings
and Symposia)
ประเภท
เอกสารประกอบการ
ประชุม (Symposium
contribution)
Paper presentation or
poster session

รู ปแบบ
Contributor, A. A., Contributor, B. B., Contributor, C. C., &
Contributor, D. D. (Year, Month). Title of contribution. In E. E.
Chairperson (Chair), Title of symposium. Symposium conducted
at the meeting of Organization Name, Location.
Presenter, A. A. (Year, Month). Title of paper or poster. Paper or
poster session presented at the meeting of Organization Name,
Location.

2.4.2.5 ดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ (Doctoral Dissertations and Master’s Theses)
1) การเขียนอ้างอิงดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ที่สามารถค้นได้จากฐานข้อมูล
ตัวอย่ าง
เสกสรรค์ วีระสุ ข. (2557). การศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหารประเภท
วิตามินในกรุ งเทพมหานคร (Master’s thesis). สื บค้นจาก http://library.swu.ac.th/th/
Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher
Education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from
http://www.ohiolink.edu/etd/

2) การเขียนอ้างอิงดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ที่ไม่ได้ตีพิมพ์
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ตัวอย่ าง
สมจินตนา คุม้ ภัย. (2553). ศึกษาการเปรี ยบเทียบวัฒนธรรมองค์ การที่มีอิทธิ พลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลองค์ การ: กรณี ศึกษารั ฐวิสาหกิจในประเทศไทย (Unpublished Doctoral
dissertation). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, กรุ งเทพมหานคร.
Tripp, M. L. (2013). Integrating facebook into the initial response stage of corporate
crisis communication (Unpublished Doctoral dissertation). Walden University, USA
ตารางที่ 2.18 รู ปแบบการเขียนดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ (Doctoral Dissertations and Master’s
Theses)
ประเภท
การเขียนอ้างอิงดุษฎีนิพนธ์และ
วิทยานิพนธ์ที่สามารถค้นได้จาก
ฐานข้อมูล
ดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ที่
ไม่ได้ตีพิมพ์ (Unpublished
dissertation or Thesis)
วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลเชิง
พาณิ ชย์ (Master’s thesis, from a
commercial database)
ดุษฎีนิพนธ์จากฐานข้อมูล
สถาบัน (Doctoral dissertation,
from an institutional database)

รู ปแบบ
Author, A. A. (year). Title of doctoral dissertation or master’s
thesis (Doctoral dissertation or Master’s thesis). Retrieved
from Name of database. (Accession or Order No.)
Author, A. A. (year). Title of doctoral dissertation or master’s
thesis (Unpublished Doctoral dissertation or Master’s thesis).
Name of Institution, Location.
Author, A. A. (year). Title of master’s thesis(Master’s thesis).
Retrieved from Name of database. (Accession or Order No.)
Author, A. A. (year). Title of doctoral dissertation (Doctoral
dissertation, Name of institution). Retrieved from
http://www.xxxxxxxx

2.4.2.6 บทวิจารณ์ คําวิจารณ์ (Reviews and Peer Commentary)
1) บทวิจารณ์หนังสื อ (Review of a book)
ตัวอย่ าง
Schatz, B. R. (2000, November 17). Learning by text or context? [Review of the book The
social life of information, by J. S. Brown & P. Duguid]. Science, 290, 1304.
doi:10.1126/science.290.5495.1304
2) บทวิจารณ์วีดิทศั น์ (Review of a Video)
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ตัวอย่ าง
Axelman, A., & Shapiro, J. L. (2007). Does the solution warrant the problem? [Review of
the DVD Brief therapy with adolescents, produced by the
American Psychological Association, 2007]. PsycCRITIQUES, 52(51).
doi:10.1037/a0009036
3) บทวิจารณ์วีดิโอเกม ไม่ปรากฏผูแ้ ต่ง (Review of a Video Game, No
Author)
ตัวอย่ าง
[Review of the video game BioShock, produced by 2K Games, 2007]. (n.d.). Retrieved
from http://www.whattheyplay.com/products/bioshock-for-xbox360/?fm=3&ob=1&t=0#166
ตารางที่ 2.19 รู ปแบบการเขียนบทวิจารณ์ คําวิจารณ์ (Reviews and Peer Commentary)
ประเภท
รู ปแบบ
บทวิจารณ์ คํา
Reviewer, A. A. (year). Title of
วิจารณ์ (Reviews
review [Review of the book
and Peer
Title of book, by A. A. Author].
Commentary)
Title of complete work, xx, xxxxxx.

2.4.2.7 สื่ อโสตทัศน์ (Audiovisual Media)

หมายเหตุ
(1) ถ้าบทวิจารณ์ไม่มีชื่อเรื่ อง ใช้คาํ ระบุ
ประเภทของงานนั้นในวงเล็บเหลี่ยมเสมือน
เป็ นชื่อเรื่ อง
(2) ถ้าเป็ นบทวิจารณ์หนังสื อ ให้ระบุชื่อ
ผูแ้ ต่งหนังสื อ ตามหลังชื่อเรื่ อง คัน่ ด้วย
เครื่ องหมายจุลภาค
(3) ถ้าเป็ นบทวิจารณ์หนังสื อ ให้ระบุชื่อผู ้
แต่งหนังสื อ ตามหลังชื่อเรื่ อง คัน่ ด้วย
เครื่ องหมายจุลภาค
(4) ถ้าเป็ นบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ดีวีดี ฯลฯ
ให้ระบุปีที่เผยแพร่ ตามหลังชื่อเรื่ องคัน่ ด้วย
เครื่ องหมายจุลภาค
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1) วีดีทศั น์ (Video)
ตัวอย่ าง
American Psychological Association. (Producer). (2000). Responding therapeutically
to patient expressions of sexual attraction [DVD]. Available from
http://www.apa.org/videos/
2) ภาพยนตร์ (Motion Picture)
ตัวอย่ าง
อิทธิสุนทร วิชยั ลักษณ์ (ผูก้ าํ กับ). (2544). โหมโรง [ภาพยนตร์]. กรุ งเทพฯ: สหมงคลฟิ ล์ม
อินเตอร์เนชัน่ แนล.
3) รายการวิทยุและรายการทีวีออนไลน์ (Podcast)
ตัวอย่ าง
Van Nuys, D. (Producer). (2007, December 19). Shrink rap radio [Audio podcast].
Retrieved from http://www.shrinkrapradio.com/
4) รายการโทรทัศน์หนึ่ งภาคจากชุดรายการโทรทัศน์ (Single Episode from a
Television Series)
ตัวอย่ าง
Egan, D. (Writer), & Alexander, J. (Director). (2005). Failure to communicate
[Television series episode]. In D. Shore (Executive producer), House. New York,
NY: Fox Broadcasting.
5) สื่ อบันทึกเสี ยงดนตรี (Music Recording)
ตัวอย่ าง
ภูวนาถ คุณผลิน. (2542). เจ้าไม่มีศาล. ใน แกรมมี่โกลด์ ซี รี่ส์ [ซีดี]. กรุ งเทพฯ:
บริ ษทั จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่.
Iang, k. d. (2008). Shadow and the frame. On Watershed [CD]. New York, NY:
Nonesuch Records.
6) แผนที่ออนไลน์ (Map Retrieved Online)
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ตัวอย่ าง
Lewis County Geographic Information Services. (Cartographer). (2002). Population
density, 2000 U.S. Census [Demographic map]. Retrieved from
http://www.co.lewis.wa.us/publicworks/maps/Demographics/censuspopdens_2000.pdf
2.4.2.8 จุลสารและเอกสารไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ตัวอย่ าง
พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญา นันทภิกขุ). (ม.ป.ป.). ชี วิตที่ก้าวหน้ า: หลักในการสร้ าง
ความก้ าวหน้ าแก่ ชีวิต. กรุ งเทพฯ: ธรรมสภา.
Hua Hin-Chaam: Idea map [Pamphlet]. (2004). Bangkok: PSP.
2.4.2.9 แผ่นพับ
ตัวอย่ าง
จตุพล สรี สมบูรณ์. (ม.ป.ป.). คําถามที่พบได้ บ่อยเกี่ยวกับวัคซี นเอชพีวี [แผ่นพับ]. (ม.ป.ท.).
2.4.2.10 บทสัมภาษณ์ (แบบเป็ นทางการ)
ตัวอย่ าง
นงนารถ ชัยรัตน์. (2553, 10 กรกฎาคม). ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุดกลาง [บทสัมภาษณ์].
Smith, M. B. (1989, August 12). Interview by C. A. Kiesler [Tape recording]. President’s
Oral History Project, American Psychological Association. APA Archives,
Washington, DC.
Sparkman, C. F. (1973). An oral history with Dr. Colley F. Sparkman/Interviewer: Orley
B.Caudill. Mississippi Oral History Program (Vol. 289), University of Southern
Mississippi, Hattiesburg.

2.4.2.11 สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
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ตัวอย่ าง
O’Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from http://
www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135
Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream.
In J. Strachey (Ed. & Trans.), The standard edition of the complete psychological
works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). Retrieved from http://books.google.
com/books (Original work published 1900)
Graham, G. (2005). Behaviorism. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of
philosophy (Fall 2007 ed.). Retrieved from http://plato.stanford.edu/entires
/behaviorism/
2.4.2.12 รายการอ้างอิงจากเว็บเพจที่ไม่มีชื่อผูแ้ ต่งและระบุวนั ที่สืบค้น
ตัวอย่ าง
พระราชบัญญัติจดั รู ปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517. (2555). สื บค้น 6 มีนาคม, 2555,
จาก http://kromchol.rid.go.th/fad/fad_ext/Regulatione/The%20Agricultural%20La
nd%20Act%202517.pdf
New child vaccine gets funding boost. (2001). Retrieved March 21, 2001, from http://
news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp
2.4.2.13 สารสนเทศจากซีดีรอม
ตัวอย่ าง
Realizing the Potential of Information Resources: Information, Technology, and Service.
(1996). Boulder Boulder, CO:, CAUSE. [CD-ROM]. Abstract from: Silver
Platter File: ERIC tem: ED392340

2.4.2.14 สารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์

50
ตัวอย่ าง
วรลักษณ์ ทองใบ. (2552). การใช้ สารสนเทศการท่ องเที่ยวของมัคคุเทศก์ ในจังหวัดที่
ประสบภัยพิบตั ิสึนามิ. สื บค้นจาก http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/_Inf_Sci
/Vorraluk_T.pdf
Bennett, D. (2010). Outcomes assessment in accredited health information management
programs. Retrieved from http://proquest.umi.com/pqdweb?index=6&did
=2101519391

