บทที่ 4
หลักเกณฑการเขียนรายการอางอิงและบรรณานุกรม
รายการอางอิ งและบรรณานุ กรมเปนขอมู ลที่ มีความสํ าคั ญและมีประโยชน" มาก เพราะเปน
แหล%งขอมูลที่ช%วยใหผูอ%านสามารถคนควาและติดตามสารสนเทศต%าง ๆ ที่อางในโครงงานได รวมทั้ง
แสดงถึงคุณค%าของงานเขียนและสรางความน%าเชื่อถือในงานเขียนชิ้นนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น ดังนั้นงานเขียนที่ดี
จึงควรมีการอางอิงในเนื้อหาพรอมกับมีรายการอางอิงหรือบรรณานุกรมตรงกันเสมอ เรียกว%า“รายการ
อางอิง” หรือ “บรรณานุกรม” โดยใชคําว%า”รายการอางอิง” เมื่อรายการที่มีแต%ละรายการนั้นจะตองมี
การอางอิงในเนื้อหาทุกรายการ และใชคําว%า ”บรรณานุกรม” เมื่อรายการที่มีนั้นไม%จําเปนตองปรากฏหรือ
มี การอางอิ งในเนื้ อหาเสมอไป แต% อาจเปนการแสดงรายการเอกสารที่ ผู เขี ยนไดรวบรวมและใชอ% าน
ประกอบเท%านั้น
ดังนั้น เพื่อใหรายการอางอิงและบรรณานุกรมสอดคลองกับการเขียนอางอิงในส%วนเนื้อหาของ
โครงงาน จึงไดนําเสนอหลักเกณฑ"การเขียนรายการอางอิงและบรรณานุกรมที่อิงมาตรฐานของระบบ APA
Style ฉบับพิมพ"ครั้งที่ 6 เฉพาะที่จําเปนและที่นิยมใชเท%านั้น
ในบทนี้จะกล%าวถึงการอางอิงในส%วนของเนื้อหาของโครงงาน ประเภท
1) หนังสือทั่วไป
2) หนังสือที่พิมพ"เนื่องในโอกาสพิเศษ
3) หนังสือแปล
4) หนังสือในกรณีต%าง ๆ
5) บทความในหนังสือ
6) บทความในวารสาร หนังสือพิมพ"และสารานุกรม
7) โครงงาน
8) รายงานการประชุม
9) สื่อโสตทัศน"และสื่ออื่น ๆ
10) สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส"
11) สิ่งพิมพ"ประเภทอื่น ๆ
12) หลักเกณฑ"การพิมพ"รายการอางอิงและบรรณานุกรม
13) การเรียงลําดับรายการอางอิง
14) การใชเครื่องหมายวรรคตอนในรายการอางอิง
15) การพิมพ"เครื่องหมายวรรคตอนสําหรับการอางอิง
16) การใชคําย%อในการเขียนรายการอางอิง
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1. การเขียนรายการอางอิงสําหรับหนังสือทั่วไป
รูปแบบรายการอางอิงในที่นําเสนอนี้ จะใชรูปแบบที่สอดคลองกับมาตรฐานของ APA Style
ฉบั บ พิ ม พ" ครั้ ง ที่ 6 ซึ่ ง เปนฉบั บ พิ ม พ" ล% า สุ ด และเปนวิ ธี ก ารที่ นิ ย มอย% า งแพร% ห ลาย รวมทั้ งไดมี ก าร
พิจารณาถึงความทันสมัยของเรื่องที่อางอิงเปนสําคัญ อีกทั้งยังเปนรูปแบบที่สอดคลองกับการอางอิงใน
เนื้อหาดวย หากรูปแบบการอางอิงสิ่งพิมพ"ประเภทใดไม%ไดกล%าวถึงในบทนี้ ใหใชรูปแบบรายการอางอิง
สําหรับหนังสือทั่วไปเปนแนวทางในการอางอิงไดโดยอนุโลม
รูปแบบ
ชื่อผูแต%ง./(ปkที่พิมพ")./ชื่อเรื่อง/ครั้งที่พิมพ" (ครั้งที่ 2 เปนตนไป)./สถานที่พิมพ":/สํานักพิมพ".
ตัวอย*าง
Sodsi Thaithong and Geoffrey, B. (1982). Malaria parasites. Bangkok,
Thailand: Chulalongkorn University.
ขอสังเกต บรรทัดที่สองเปนตนไปของรายการรายการอางอิงแต%ละรายการจะตองย%อหนาเขาไป 8
ตัวอักษรหรือ 0.8 นิ้วเสมอ
ขอมูลของรายการอางอิงมีหลายส%วน ไดแก% ชื่อผูแต%ง (Author’s Name) ชื่อเรื่อง (Title of
Publication) ครั้งที่พิมพ" (Edition) สถานที่พิมพ" (Place) สํานักพิมพ" (Publisher) และปkพิมพ" (Date
of Publication) เพื่อใหเกิดความเขาใจในแบบแผนของการเขียนมากขึ้น จึงควรทําความเขาใจใน
หลักเกณฑ"ของการเขียนในแต%ละส%วน ดังนี้
1.1 ชื่อผูแต*ง
ก) ผูแต%ง 1 คน หากเปนชาวไทยใหใส%ชื่อและนามสกุลโดยไม%ตองใส%คํานําหนาชื่อ ไม%ว%าเอกสาร
จะเปนภาษาไทยหรือต%างประเทศ ยกเวนราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ใหนําไปใส%ทายชื่อโดยใชเครื่องหมาย
จุลภาค (,) คั่นระหว%างชื่อกับราชทินนามและฐานันดรศักดิ์ ส%วนสมณศักดิ์ใหคงรูปตามเดิม เช%น
ธรณ" ธํารงนาวาสวัสดิ์. (2548). ใตทะเลมีความรัก ภาคสาม: หลังคลื่นอันดามัน.
กรุงเทพฯ: บานพระอาทิตย".
ในกรณีที่เปนผูแต%งชาวต%างประเทศ ใหขึ้นตนดวยชื่อสกุล ตามดวยตัวอักษรย%อชื่อตนโดย เวน
1 ระยะ และอักษรย%อชื่อกลาง (ถามี) ทั้งนี้การกลับชื่อสกุลใหใชตามความนิยมของคนในชาตินั้น โดยใช
เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว%างชื่อสกุลและอักษรย%อชื่อตน อักษรย%อชื่อกลาง และกรณีที่ผูแต%งมีคํา
ต%อทาย เช%น Jr. และ III หรือคําอื่น ๆ ก็ใหใส%คําดังกล%าวต%อทายอักษรย%อชื่อตนหรืออักษร ย%อชื่อตน (ถา
มี) โดยคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) เช%น
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Herren, R. V. (1994). The science of animal agriculture. Albany,
NY: Delmar Publisher.
ข) กรณีหนังสือที่ไม%ปรากฏชื่อผูแต%ง แต%มีบรรณาธิการหรือผูรวบรวม และตองการอางถึงหนังสือ
ทั้งเล%ม ใหใส%ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวมแทนผูแต%ง โดยงานที่เปนภาษาไทยใหใชคําว%า "บรรณาธิการ"
หรือ “ผูรวบรวม” หากเปนภาษาต%างประเทศ ใหใชคําย%อว%า "Ed." สําหรับบรรณาธิการ 1 คน หรือ "Eds."
สําหรับบรรณาธิการมากกว%า 1 คน และคําย%อว%า “Comp.” สําหรับผูรวบรวม 1 คน หรือ “Comps.”
สําหรับผูรวบรวมมากกว%า 1 คน ใส%ไวหลังชื่อผูแต%งในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) เช%น
จรัสวัฒน" ไตรรัตน" (บรรณาธิการ)
Stock, G. & Campbell, J. (Eds.)
ค) กรณีหนังสือมีผูแต%ง 2 คน ใหใส%ชื่อทั้งสองคนตามลําดับที่ปรากฏ เชื่อมดวยคําว%า “และ”
ระหว%างคนที่ 1 และคนที่ 2 โดยเวน 1 ระยะก%อนและหลัง เช%น
นิพนธ" วิสารทานนท" และ จักรพงษ" เจิมศิริ. (2541). โรคผลไม. กรุงเทพฯ:
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6.
กรณีหนังสือที่มีผูแต%งชาวไทยและชาวต%างชาติ ใหลงรายการตามความนิยมของชาตินั้น ๆ
เช%น
Thaithong, S. and Geoffrey, B. (1992). Malaria parasites. Bangkok,
Thailand: Chulalongkorn University.
หากเปนภาษาอังกฤษ ใหเชื่อมดวยคําว%า and หรือเครื่องหมาย “&” โดยใชชื่อสกุลมาก%อน
ตามดวยอักษรย%อชื่อตนและอักษรย%อชื่อกลาง โดยเวน 1 ระยะก%อนและหลัง เช%น
Meigs, W. B. and Meigs, R. F. (1993). Accounting: The basis for
business Dicision (9th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
ง) กรณีผูแต%งมีตั้งแต% 3-7 คน ใหใส%ชื่อผูแต%งทุกคน ใหใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นผูแต%งแต%ละ
คน และใชคําว%า “และ” ก%อนชื่อผูแต%งคนสุดทาย ในกรณีที่เปนผูแต%งชาวต%างประเทศ ใหใส%ชื่อผูแต%งทุก
คน โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว%างผูแต%งแต%ละคน และใชเครื่องหมาย “&” ก%อนชื่อผูแต%งคน
สุดทาย โดยเวน 1 ระยะ เช%น
พิภพ ปราบณรงค", เดชา นันทพิชัย, สุธีระ ทองขาว, เจนจิรา แกวรัตน", ธีระพันธ"
จุฬากาญจน" และ ชัยยะ ฉัตรเวชศิริกุล. (2546). รายงานฉบับสมบูรณ:
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการทองถิ่นและพัฒนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพรและระนอง. นครศรีธรรมราช:
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ" ร%วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
Gazda, G. M., Balzer, F. J., Childers, W. C., Nealy, A. U., Phelps, R. E., &
Walters, R. P. (2005). Human relations development: A manual
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for educators (7th ed.). Boston, MA: Pearson Educational.
จ) กรณีผูแต%งมี 8 คนขึ้นไป ใหใส%เฉพาะชื่อสกุลของผูแต%งทุกคน คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,)
ผูแต%งแต%ละคน และใชเครื่องหมาย “...” (จุด 3 จุด) คั่นระหว%างผูแต%งคนที่ 6 และผูแต%งคนสุดทาย เช%น
นพรัตน" เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห", พงศ"ธร บรรณโสภิษฐ", ชยุตม" สุขทิพย", ปรีชา
วิทยพันธุ", จีรศักดิ์ แสงศิริ, … ดาริน รุ%งกลิ่น. (2552). ระบบสารสนเทศ
ทั้งภูมิศาสตร:ลุJมน้ําปากพนัง: การจัดการพื้นที่ปMาตนน้ําในลุมJ น้ําปากพนังเพื่อ
รักษาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ".
ในกรณีที่เ ปนผู แต%ง เปนชาวต%า งประเทศ ใหใส%เ ฉพาะชื่อสกุล ของผู แต%ง ทุก คน และใช
เครื่องหมาย "…" คั่นระหว%างผูแต%งคนที่ 6 และผูแต%งคนสุดทาย เช%น
Watson, S., Gunasekara, G., Gedye, M., van Roy, Y., Ross, M., Longdin, L.…
Brown, L. (2003). Law of business organisations (4th ed.).
Auckland, New Zealand: Palatine Press.
ฉ) กรณี ผู แต% งใชนามแฝง หากทราบนามจริ งใหวงเล็ บ นามจริ ง ไว แต% ห ากไม% ท ราบใหระบุ
(นามแฝง) ตามที่ปรากฎ เช%น
ทมยันตี (วิมล เจียมเจริญ)
Idris
ช) กรณีผูแต%งเปนสถาบันใหลงชื่อสถาบันนั้น ๆ ตามที่ปรากฏ โดยไม%ตองกลับชื่อหน%วยงานใด ๆ
ทั้งสิ้น และเวนวรรคจากชื่อหน%วยใหญ%ไปหาชื่อหน%วยงานย%อย เช%น
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร" ภาควิชาเภสัชวิทยา
ซ) หากไม%ปรากฏผูแต%ง ผูรวบรวมหรือบรรณาธิการ ใหใส%ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือแทนรายการ
ผูแต%ง เช%น
ชีวประวัติ พระหลา เขมปตโต
1.2 ป.ที่พิมพ
ก) ใหระบุเฉพาะตัวเลข ไม%ตองระบุคําว%า พ.ศ. หรือ ค.ศ. ไวในเครื่องหมายวงเล็บ ( )
เสมอ เช%น
Baxter, C. (1997). Race equality in health care education.
Philadelphia, PA: Balliere Tindall.
ข) หากกรณีไม%มีปkพิมพ" แต%มีปkลิขสิทธิ์ (copyright) ใหใส%ปkลิขสิทธิ์แทน โดยไม%ตองใส%
ตัวอักษร c กํากับ เช%น 2009 เปนตน
ค) หากหนาปกในไม%ปรากฏปkที่พิมพ" จําเปนตองหาปkที่พิมพ"จากส%วนอื่น ๆ แทน เช%น
คํานํา หรือดานหลังปกหลัง ใหระบุไวในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] แทน เช%น [2479].
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ง) หากไม%ปรากฏปkที่พิมพ"ใหใส% ม.ป.ป. หมายถึง ไม%ปรากฏปkที่พิมพ" สําหรับงานที่เปน
ภาษาไทย และใส% n.d. หมายถึง no date สําหรับงานที่เปนภาษาต%างประเทศแทน โดยใส%ไวใน
เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] เช%น [ม.ป.ป.]. หรือ [n.d.].
จ) หากเปนการอางอิ ง บทความจากนิ ต ยสาร จดหมายข% า วหรื อหนั ง สื อพิ มพ" ทั้ งใน
รูปแบบฉบับพิมพ"และอิเล็กทรอนิกส" ตองระบุปk เดือนและวันของบทความ โดยใชเครื่องหมายจุลภาค
(,) คั่น สําหรับรูปแบบของการระบุใหเปนไปตามธรรมเนียมนิยมของภาษานั้น เช%น
ไตรรัตน" สุนทรประภัสสร. (8 พฤศจิกายน 2540). “อนาคตจีน-อเมริกา.”
เดลินิวส:, 6.
Suthon Sukprisit. (1997, October 25). “Big fun in little China.”
Bangkok Post, 1.
ฉ) หากเปนเอกสารหรือโปสเตอร"จากการประชุมหรือการสัมมนา ใหใส%ปkและเดือนของ
การจัดประชุมหรือสัมมนา โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น สําหรับรูปแบบของการระบุใหเปนไปตาม
ธรรมเนียมนิยมของภาษานั้นเช%นกัน
ช) หากเปนการเขียน (postings) ลงในบล็อก (blogs) กระดานข%าว (message boards)
รายชื่อในอิเล็กทรอนิกส"เมล" เปนตน ใหใชปkตามดวยเดือนและวันที่ โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น
สําหรับรูปแบบของการระบุใหเปนไปตามธรรมเนียมนิยมของภาษานั้นเช%นกัน
ซ) งานที่อยู%ระหว%างการจัดพิมพ"เผยแพร% ใหใชคําว%า (กําลังจัดพิมพ") สําหรับงานที่เปน
ภาษาไทย และใชคําว%า (in press) สําหรับงานภาษาต%างประเทศ
ขอสังเกต ใหป‹ดทายส%วนสถานที่พิมพ"ดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) เสมอ
1.3 ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง
ก) ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ ใหเขียนตามที่ปรากฏในหนาปกในของหนังสือ โดยใหพิมพ"
เปนตัวเอนหรือตัวหนาก็ได แต%หากใชรูปแบบใดใหใชแบบนั้นตลอดทั้งเล%ม เช%น
เทียนฉาย กีระนันท". (2542). การวิเคราะห:ตลาดแรงงาน: แนวคิดเชิงทฤษฎี.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย.
เทียนฉาย กีระนันท". (2542). การวิเคราะหตลาดแรงงาน: แนวคิดเชิงทฤษฎี.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย.
ข) ชื่อเรื่องที่เปนภาษาต%างประเทศ ใหพิมพ"อักษรตัวพิมพ"ใหญ% (capital letter)
เฉพาะคําแรกของชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องรอง (หากมีมักปรากฏอยู%หลังเครื่องหมายทวิภาค (:)) และชื่อเฉพาะ
และหากภายในชื่อเรื่องมีคําย%อใหพิมพ"ตามที่ปรากฏในเอกสารตนฉบับ
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ค) หากมีชื่อเรื่องรอง (sub-title) ซึ่งมักจะเปนคําอธิบายชื่อเรื่อง ใหใส%ตามหลังชื่อ
เรื่องหลัก คั่นดวยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) แต%หากมีภาษาต%างประเทศกํากับ ใหใส%เฉพาะชื่อภาษาไทย
เช%น
ปรีชา จําปารัตน" และ ไพศาล ชัยมงคล. (2520). การบริหารพัสดุ: ทฤษฎี
และปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
Banta, G. R. (1982). Asian cropping systems research:
Microeconomic evaluation procedures. Ottawa,
Canada: International Development Research Center.
ง) หากชื่อเรื่องมี ทั้งภาษาไทยและภาษาต% างประเทศ ใหใส%เฉพาะภาษาไทย เช% น
หนังสือชื่อ “เรื่องราวต%าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย (Essay on Thailand)” ใหระบุดังนี้
เรื่องราวตJาง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย.
จ) สําหรับชื่อเรื่องที่เปนงานภาษาต%างประเทศที่ไม%ใช%ภาษาอังกฤษ หากตองการใส%ชื่อ
ที่แปลเปนภาษาอังกฤษ ใหใส%ไวในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ต%อจากชื่อเรื่องภาษานั้น ๆ โดยใช
ตัวอักษรปกติ เช%น
Bahaya laten komunisme di Indonesia [Dynamics of Indonesian
history]
ฉ) สําหรับชื่อหนังสือที่เขียนเปนภาษาไทยแต%ชื่อเรื่องเปนภาษาต%างประเทศ ใหถอดคํา
เปนภาษาไทยก%อน แลวจึงใส%ชื่อภาษาต%างประเทศไวในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) โดยใชหลักของการทับ
ศัพท" เช%น โนตบุ]ค (Note Book) เปนตน
ช) ขอมูลที่เกี่ยวกับเอกสาร เช%น ครั้งที่พิมพ" เล%มที่ของหนังสือ ลําดับที่ของรายงาน
เปนตน ใหใส%ไวในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ต%อจากชื่อเรื่องโดยไม%ตองมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น และไม%ใช
ตัวอักษรเอนหรือหนากับขอมูลส%วนนี้
กลยุทธ:การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (พิมพ"ครั้งที่ 3).
Advanced topics in global information management (Vol. 5, 26)
1.4 ครั้งที่พิมพ
ใหใส%ครั้งที่พิมพ"ตั้งแต%ครั้งที่สองเปนตนไปหรือเปนการจัดพิมพ"ใหม%ที่มีการแกไข ใหลง
ขอความกํากับไวตามหลังชื่อเรื่อง โดยใส%ไวในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) และเวน 1 ระยะจากชื่อเรื่อง ไม%ว%า
ชื่อเรื่องจะอยู%ในตําแหน%งใด หากเปนภาษาต%างประเทศใหระบุลําดับที่ของการนับตัวเลขดวย เช%น พิมพ"
ครั้งที่สอง (2nd ed.) ฉบับปรับปรุง (rev. ed.) เช%น
เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย (พิมพ"ครั้งที่ 2).
Harry Potter (5th ed.).
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ขอสังเกต หากใส%ครั้งที่พิมพ"หลังชื่อเรื่อง จะเวนระยะ 1 ระยะก%อนครั้งที่พิมพ"แต%จะใส%
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) หลังครั้งที่พิมพ"เท%านั้น
1.5 สถานที่พิมพ
ก) ใหลงชื่อเมืองซึ่งเปนที่ตั้งของสํานักพิมพ"ตามที่ปรากฏในหนาปกใน โดยใชชื่อเต็มเสมอ
ยกเวนชื่อเมืองหรือรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาใหใส%อักษรย%อ 2 ตัวที่ไดกําหนดไว โดยคั่นดวย
เครื่องหมายจุลภาค ( , ) และเวน 1 ระยะหลังเครื่องหมาย ตามดวยชื่อเมืองหรืออักษรย%อชื่อเมือง เช%น
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
กรุงเทพฯ: มติชน
ข) หากไม%ปรากฏชื่อเมือง ใหใส% ม.ป.ท. หมายถึง ไม%ปรากฏสถานที่พิมพ"สําหรับเอกสาร
ที่เปนภาษาไทย และ n.p. (no place) สําหรับเอกสารที่เปนภาษาต%างประเทศแทน ใส%ในเครื่องหมาย
วงเล็บเหลี่ยม [ ] เช%น [ม.ป.ท.] หรือ [n.p.]
ขอสังเกต ใหป‹ดทายส%วนสถานที่พิมพ"ดวยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) เสมอ
1.6 สํานักพิมพหรือผูจัดพิมพ
ก) ใหระบุชื่อสํานักพิมพ"หรือผูจัดพิมพ"ตามที่ปรากฏในหนาปกใน เช%น
เออาร"บิซิเนสเพรส
John Wiley & Sons
ข) หากมีหลายสํานักพิมพ" ใหใส%ชื่อสํานักพิมพ"แรกหรือชื่อสํานักพิมพ"ที่พิมพ"ดวยอักษร
ตัวเขมหรือตัวใหญ%เปนพิเศษ
ค) หากไม%ปรากฏชื่อสํานักพิมพ"ทั้งในหนาปกใน หลังหนาปกใน ใหใส%ชื่อโรงพิมพ"แทน
เช%น
โรงพิมพ"คุรุสภาลาดพราว เปนตน
ง) หากเปนสิ่งพิมพ"ที่ผลิตโดยหน%วยงานของรัฐ ใหใส%ชื่อสถาบันเปนสํานักพิมพ"ได เช%น
สํานักพิมพ"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" ยกเวนในกรณีที่เปนหน%วยงานเดียวกันกับที่ปรากฏในชื่อผูแต%งให
เขียนดวยคําย%อ เช%น
กรมการศาสนา. (2542). วัดธรรมกาย. กรุงเทพฯ: กรมฯ.

52
จ) ส%วนคําประกอบทั้งหลาย เช%น สํานักพิมพ" บริษัท หางหุนส%วนจํากัด Incorporation,
Limited, Ltd. ใหตัดออก เช%น สํานักพิมพ"ไทยวัฒนาพานิช จํากัด ใชคําว%า ไทยวัฒนาพานิช หรือ
Longman Group Ltd. ใชคําว%า Longman Group เปนตน
ฉ) ในกรณีที่ไม%ปรากฏชื่อสํานักพิมพ" หรือโรงพิมพ" ใหระบุคําว%า ม.ป.พ. หมายถึง ไม%
ปรากฏสํานักพิมพ" สําหรับเอกสารที่เปนภาษาไทย และคําว%า n.p. หมายถึง no publisher สําหรับ
เอกสารที่เปนภาษาต%างประเทศ โดยระบุไวในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม เช%น [ม.ป.พ.] หรือ [n.p.]
ขอสังเกต ใหป‹ดทายส%วนสถานที่พิมพ"ดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) เสมอ
2. การเขียนรายการอางอิงหนังสือที่พิมพเนื่องในโอกาสพิเศษ
หนังสือจัดพิมพ"เปนที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิเศษต%าง ๆ เช%น หนังสือใชในงานศพ งานทอดกฐิน
งานครบรอบวัน สถาปนา หนังสือประเภทนี้ใหอางอิ งเหมื อนหนังสื อทั่ วไป แต%เ พิ่มรายละเอีย ดของ
หนังสือไวในวงเล็บต%อทายจากปkที่พิมพ"เปนรายการสุดทาย
รูปแบบ
ชื่อผูแต%ง./ ปkที่พิมพ")./ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ":/สํานักพิมพ". (รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ).
ตัวอย*าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ครบรอบ 15 ปcมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
จัดพิมพ"เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปk สาขาวิชาศิลปศาสตร"
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช).
3. การเขียนรายการอางอิงสําหรับหนังสือแปล
หนังสือที่แปลจากภาษาต%างประเทศเปนภาษาไทย ใหลงรายการเหมือนหนังสือ แต%รายการผู
แต%งใหใส%ชื่อผูเขียนภาษาเดิม และใหใส%ชื่อผูแปลดานหลังรายการชื่อเรื่องเดิม หากไม%ทราบชื่อเรื่องเดิมให
ใส%ต%อจากชื่อเรื่องภาษาไทย
รูปแบบ
ชื่อผูแต%ง./(ปkพิมพ")./ชื่อเรื่อง./แปลจาก ชื่อเรื่องเดิม (ถามี)./แปลโดย (ชื่อผูแปล). สถานที่พิมพ":/
สํานักพิมพ".
ตัวอย*าง
เบอร"เนทท", แฟรนซิล เอช. (2530). ลอร:ดนอยฟอนเติ้ลรอย. แปลจาก Little Lord
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Fountleroy. แปลโดย เนือ่ งนอย ศรัทธา (บุญเนื่อง บุญยเนตร)
(พิมพ"ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: การพิมพ"สตรีสาร.
Grmek, M. D. (1990). History of AIDS: Emerging and origin of modern
pandemic. Translated by Russell C. Maulitz and Jaclyn Duffin.
Princeton, NJ: University Press.
หากไม%ทราบผูแต%งเดิม ชื่อเรื่องเดิม ใหระบุชื่อผูแปล ตามดวยคําว%าผูแปลในเครื่องหมายวงเล็บ
( ) เช%น
นิดา (ผูแปล). (2529). ครั้งหนึ่ง…ยังจําได (พิมพ"ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ธนบรรณ.
4. การเขียนรายการอางอิงหนังสือในกรณีต*าง ๆ
4.1 กรณีหนังสือที่ผูแต*งมีฐานันดรศักดิ/์ บรรดาศักดิ์
วิจิตรวาทการ, หลวง. (2541). ทางสูในชีวิต. กรุงเทพฯ: สรางสรรค"บุ•ค.
Parrott, Sir Cecil. (1977). The serpent and the nightingale. London: Faber
and Faber.
4.2 กรณีหนังสือที่ผูแต*งใชนามแฝง
ชมจันทร" (นามแฝง). (2541). อรุณในราตรี. กรุงเทพฯ: คมบาง.
Rowling, J. K. (1999). Harry Potter and the Chamber of Secrets. NY:
Arthur A. Levine Books.
4.3 กรณีหนังสือที่มีผูแต*งเปAนบรรณาธิการ
พิทยา ว%องกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ: โครงการ
วิถีทรรศน".
Stock, G. and Campbell, J. (Eds.). (2000). Engineering: The human genome:
An exploration of the science and the ethics of altering,
the genes we pass to children. NY: Oxford University Press.

4.4 กรณีหนังสือที่ผูแต*งเปAนนิติบุคคล
สํานักงานสถิติแห%งชาติ. กองคลังขอมูลและสนเทศสถิติ. (2541). สมุดรายงานสถิติ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2541. กรุงเทพฯ: กองฯ.
4.5 กรณีหนังสือที่ไม*ปรากฏผูแต*ง
แผนการศึกษาแหJงชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544. (2542). กรุงเทพฯ: สํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาแห%งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี.
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Spring-field,
MA: Merriam-Webster.
5. การเขียนรายการอางอิงบทความในหนังสือ
กรณีที่ตองการอางอิงบางส%วนของหนังสือ หรือบทความที่เขียนไวในหนังสือประเภทหนังสือ
รวมบทความ เอกสารประกอบการสัมมนา หรือหนังสือที่แบ%งออกเปนบท ๆ โดยที่มีเนื้อหาไม%ต%อเนื่อง
สามารถเขียนรายการอางอิงไดตามรูปแบบ ดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ./(ปkพิมพ")./ชื่อบทความ./ ใน ชื่อผูแต%ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ/ครั้งที่พิมพ",
/ / / / / / / / เลขหนาที่/(ปรากฏบทความจากหนาใดถึงหนาใด)./สถานที่พิมพ":/สํานักพิมพ".
ตัวอย*าง
เสาวณีย" จําเดิมเผด็จศึก. (2534). การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก. ใน สมศักดิ์
โล%ห"เลขา, ชลีรัตน" ดิเรกวัฒชัย และ มนตรี ตูจินดา (บรรณาธิการ), อิมมูโน
วิทยาทางคลีนิคและโรคภูมิแพ (น. 99-103). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยกุมารแพทย"
แห%งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย"แห%งประเทศไทย.
Baker, F. M. & Light, O. B. (1993). Psychiatric care of ethnic elders. In A.
C. Gaw (Ed.), Culture, ethnicity, and mental illness. (pp. 517552). Washington, DC: American Psychiatric Press.
ขอสังเกต การระบุหนาใหระบุคําว%า "น." หรือ "p.” หรือ “pp." ก%อนระบุเลขหนาเสมอ
6. การเขียนรายการอางอิงบทความจากวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ และสารานุกรม
กรณีบทความปกติตีพิมพ"ในวารสาร และไม%มีเลข DOI ใหลงรายการตามรูปแบบ ดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ./(ปkพิมพ")./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปcที่ (ฉบับที่),/เลขหนาที่ปรากฎ.
ก) ชื่อผูเขียนบทความ และชื่อวารสาร ใหใชหลักเกณฑ"เดียวกับชื่อผูแต%งหนังสือ
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ข) การลงปkพิมพ"ของวารสาร ใหใส%ปkพิมพ"ของวารสาร ในกรณีที่มีเดือน หรือวันที่และ
เดือน หากเปนบทความภาษาไทย ใหลงชื่อเดือนตามดวยปkพิมพ" หรือวันที่ เดือน
และปkพิมพ"ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) เช%น
(มกราคม-มีนาคม 2554) หรือ
(1 กุมภาพันธ" 2554)
หากเปนบทความภาษาต% า งประเทศ ใหลงชื่ อ เดื อ นต% อ จากปk พิ ม พ" คั่ น ดวย
เครื่องหมายจุลภาค (,) หากมีวันที่ดวยใหลงชื่อเดือน ตามดวยวันที่ โดยเวน 1 ระยะ เช%น
(2010, winter)
(2010, January 15)
ค) การลงปkที่หรือเล%มที่ของวารสาร ใหใส%เฉพาะหมายเลขปkที่หรือเล%มที่ (volume)
ของวารสาร และใชตัวอักษรตัวเอนเช%นเดียวกับชื่อวารสาร
ง) หากไม%มีปkที่หรือเล%มที่ใหใส%หมายเลขฉบับที่ (number/issue) แทน โดยใหใส%ใน
เครื่องหมายวงเล็บ ( ) ต%อจากปkที่หรือเล%มที่โดยไม%ตองเวนระยะ และใชตัวอักษรธรรมดา
จ) ถาไม%มีทั้งปkที่หรือเล%มที่ และฉบับที่ ใหใส%เดือนของวารสาร
ฉ) การลงเลขหนา ใหใส%เฉพาะหมายเลขหนาแรกและหนาสุดทายของบทความคั่นดวย
เครื่องหมายยัติภังค" (-) โดยไม%ตองระบุอักษรย%อคําว%า “น.”สําหรับบทความภาษาไทย และคําว%า “p.”
หรือ “pp.” สําหรับบทความภาษาต%างประเทศ หากกรณีที่เลขหนาไม%ต%อเนื่องกัน ใหใส%เลขหนาทั้งหมด
โดยใชเครื่องหมายจุลภาคคั่น (,) แต%ละหนา
ช) หากเอกสารเปนแฟ•มเอกสาร ประเภท PDF ใหใส%เลขหนาที่ปรากฎดวย
6.1 กรณีบทความที่มีผูแต*ง 1 คน
วิชาญ เตชิตธีระ. (2540). เอกภาพกับชีวิต. วารสารวิทยาศาสตร:ลาดกระบัง, 7(3),
12-15.
Roy, A. (1982). Suicide in chronic schizophrenia. British Journal of
Psychiatry, 141, 171-177.
6.2 กรณีบทความที่มีผูแต*ง 2 คน
จักรกฤษณ" นรมิตผดุงการ และ ทวี สวนมาลี. (2519). ความสามารถในดานการเงิน
ของเทศบาล กรณีของเทศบาลนครกรุงเทพเปลี่ยนแปลงเปนกรุงเทพมหานคร.
วารสารพัฒนบริหารศาสตร:, 16 (เมษายน 2519), 231-254.
Hamed, G. R. and W. Preechatiwong. (2003). Peel strength of uncrosslinked
styrenebutadiene rubber adhered to polyester film. The
Journal of Adhesion, 79, 327-348.
6.3 กรณีบทความที่มีผูแต*ง 3-7 คน
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รังสี อดุลยานุภาพ, มงคล เตชะกําพุ และ ชัยณรงค" โลหชิต. (2541). การกระตุนรัง
ไข%ในลูกโคดวยฮอร"โมน เอฟ เอส เอท ซ้ําหลายครั้ง. เวชชสารสัตวแพทย:,
28, 59-69.
Baldwin, C. M., Bevan, C. and Beshalske, A. (2000). At-risk minority
populations in a church-based clinic: Communicating basic
needs. Journal of Multicultural Nursing & Health, 6(2), 26-28.
6.4 กรณีบทความที่มีผูแต*ง 8 คนขึ้นไป
Adebambo, A. O., Adeleke, M. A., Whetto, M., Peters, S. O. Ikeobi, C. O. N.,
Ozoje, M. O… Adebambo, A. (2010). Combining abilities of
carcass traits among pure and crossbred meat type chickens.
International Journal of Poultry Science, 9(8): 777-783.
6.5 กรณีบทความในวารสารมีเลขหนาต*อเนื่องกันไปจนจบป. (volume)
เช%น วารสารทางดานการแพทย" ใหลงรายการเฉพาะปkที่หรือเล%มที่ (volume) ไม%ตองลง
รายการ เดือนหรือฉบับที่อีก เช%น
Halpern, S. D., Ubel, P. A. and Caplan, A. L. (2002). Solid-organ
transplantation in HIV-infected patients. New England Journal
of Medicine, 347, 284-287.
6.6 กรณีบทความจากนิตยสาร
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ./ (ปk,เดือนที่พิมพ")./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร,/ปcที่ (ฉบับที่),/เลขหนาที่ปรากฎ.
ตัวอย*าง
สมโอมือ. (มีนาคม 2545). อาหารบํารุงสมอง. Update, 20(210), 37-40.
The British design awards 2009. (2010, October). ELLE Decoration, 206,
107-111.
6.7 กรณีบทความจากหนังสือพิมพ
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ./(ปk,เดือนที่พิมพ")./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ:,/ปkที่ (ฉบับที่),
/ / / / / / / / เลขหนาที่ปรากฎ.
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ก) ชื่อผูเขียนบทความ และหนังสือพิมพ" ใหใชหลักเกณฑ"เดียวกับชื่อผูแต%งหนังสือ
ข) การลงปkที่หรือเล%มที่ของวารสาร ใหใส%เฉพาะหมายเลขปkที่หรือเล%มที่ (volume)

ของวารสาร และใชตัวอักษรเอนเช%นเดียวกับชื่อวารสาร
ค) หากไม%มีปkที่หรือเล%มที่ใหใส%หมายเลขฉบับที่ (no.) แทน โดยใหใส%ในเครื่องหมาย
วงเล็บ ( ) ต%อจากปkที่หรือเล%มที่โดยไม%ตองเวนระยะ และใชตัวอักษรธรรมดา
ง) ถาไม%มีทั้งปkที่หรือเล%มที่ และฉบับที่ ไม%ตองลงรายการในส%วนนี้
จ) การลงเลขหนา ใหใส%เฉพาะหมายเลขหนาแรกและหนาสุดทายของบทความ คั่น
ดวยเครื่องหมายยัติภังค" (-) โดยจะตองระบุอักษรย%อคําว%า "น." หรือ "p., หรือ “pp." ก%อนระบุเลขหนา
เสมอ หากกรณีที่เลขหนาไม%ต%อเนื่องกันใหใส%เลขหนาทั้งหมด โดยใชเครื่องหมายจุลภาคคั่น (,) แต%ละหนา
ไตรรัตน" สุนทรประภัสสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริกา.เดลินิวส:, น. 6.
Greenbert, G. (2001, August 13). As good as there really such a thing as
brain death. Yorker, pp. 36-41.
6.8 กรณีบทความจากสารานุกรม
ก%องแกว วีระประจักษ". (2539). ลายสือไทย. สารานุกรมสุโขทัยศึกษา. 2, น. 182-183.
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica
(vol. 26, pp. 501-508). Chicago, IL: Encyclopedia Britannica.
7. การเขียนรายการอางอิงวิทยานิพนธ
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ"./(ปkพิมพ")./ชื่อวิทยานิพนธ:./(วิทยานิพนธ"ปริญญามหาบัณฑิต
/ / / / / / / / หรือวิทยานิพนธ"ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา).
ตัวอย*าง
7.1 กรณีวิทยานิพนธทั่วไป
ช%อเพ็ญ นวลขาว. (2548). ความสัมพันธ:ระหวJางการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับแบบ
แผนการผลิตและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ศึกษากรณีชุมชนขนาบนาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช. (วิทยานิพนธ"ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ").
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เกียรติกําจร กุศล. (2543). รูปแบบความสัมพันธ:โครงสรางเชิงสาเหตุขององค:ประกอบ
ที่มีอิทธิพลตJอภาวะความเป|นผูนําของคณบดี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. (วิทยานิพนธ"ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ"
มหาวิทยาลัย).
7.2 กรณีบทคัดย*อวิทยานิพนธจากหนังสือประเภทดรรชนีและสาระสังเขป
(Dissertation)
Olsen, G. W. (1985). Campus child care within the public supported postsecondary educational institutions in the state of Wiscosin
(dare care) (Doctoral dissertation, University of WisconsinMadison, 985). Dissertation Abstract International, 47/03, 783.
8. การเขียนรายการอางอิงรายงานการประชุม
รายงานการประชุมทางวิชาการ เปนเอกสารที่รวบรวมผลงานหลาย ๆ เรื่องจากผูเสนอผลงาน
หลาย ๆ คน จัดพิมพ"เปนรูปเล%ม การประชุมเหล%านั้นอาจจัดเปนครั้งคราวหรือจัดเปนประจํา
8.1 บทความในเอกสารประกอบการประชุม/สัมมนาที่พิมพเผยแพร*
มีรูปแบบการเขียนรายการอางอิงจะคลายคลึงกับบทความในหนังสือ
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ./(ปkที่พิมพ")./ชื่อบทความ./ใน ชื่อเอกสาร/ชื่อรายงานการประชุมสัมมนา
/ / / / / / / / / (เลขหนาที่ปรากฏ)./สถานที่พิมพ":/สํานักพิมพ"หรือหน%วยงานที่รับผิดชอบใน
/ / / / / / / / / การพิมพ".
ตัวอย*าง
สุชน ตั้งทวีวิพัฒนา และ บุญลอม ชีวะอิสระกุล. (2533). การใชเมล็ดทานตะวันเปน
แหล%งโปรตีนและพลังงานในอาหารสัตว"ปkก. ใน รายงานการประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: ครั้งที่ 28 (สาขาสัตวศาสตร: และ
ประมง) (น. 47-59). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร".
8.2 บทความในเอกสาร ประกอบการประชุมวิชาการที่จัดพิมพอย*างสม่ําเสมอ
ใชรูปแบบเดียวกับการลงรายการบทความในวารสาร
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8.3 เอกสารประกอบการประชุมซึ่งไม*ไดจัดพิมพเผยแพร* และไม*ไดนําเสนอในการประชุม
Lichstein, K. L., Johnson, R. S., Womack, T. D., Dean, J. E., & Childers, C. K.
(1990, June). Relaxation therapy for poly-pharmacy use in
elderly insomniacs and noninsomniacs. In T. L. Rosenthal
(Chair), Reducing medication in geriatric populations.
Symposium conducted at the meeting of the First
International Congress of Behavioral Medicine, Uppsala, Sweden.

8.4 เอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม และไม*ตีพิมพ
มนตรี อิสรไกรศีล . (กรกฎาคม 2554). การศึกษาชนิดของวัสดุหJอผลที่มีตJอการเจริญ
เติบโตคุณภาพและการเขาทําลายโดยโรคแมลงของสมโอพันธุ:ทองดีและ
ทับทิมสยาม. เอกสารนําเสนอในการประชุมวิชาการพืชสวนแห%งชาติ โดย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" วิทยาเขต
บางเขน. กรุงเทพมหานคร.
8.5 โปสเตอรที่จัดในที่ประชุม
วาสนา จงไกรจักร. (2553, ตุลาคม). ความเหมือนที่แตกตJางของปุดคางคก. การ
นําเสนอโปสเตอร"ในงานประชุมประจําปkโครงการพัฒนาองค"ความรูและ
ศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT),
อุบลราชธานี.
8.6 รายงานการวิจัย
ณรงค" บุญสวยขวัญ, สมใจ พิมล, ไพโรจน" นวลนุ%ม, นุสนธ" สงเอียด, รัชฏา
คชแสงสันต" และ ขจรยุทธ อัจจิกุล. 2547). การจัดการเครือขJายการ
ทJองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายงานการวิจัย).
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ".
9. การเขียนรายการอางอิงสื่อโสตทัศนและสื่ออื่น ๆ
สื่อโสตทัศน"และสื่ออิเล็กทรอนิกส" ประกอบดวยวัสดุที่ไม%ตีพิมพ" และสื่ออิเล็กทรอนิกส" รวมถึง
อุปกรณ"ต%าง ๆ ที่มีคุณค%าทางการศึกษา สื่อประเภทนี้ในบางครั้งก็จําเปนที่จะตองนํามาใช จึงจําเปนตอง
อางอิงเพื่อประกอบการนําเสนอเนื้อหาดวย โดยมีรูปแบบการลงประเภทของสื่อที่นํามาอางอิง เช%น แผน
ที่ (Map) สไลด" (Slide) ภาพยนตร" (Motion Picture) รายการโทรทัศน" (Television broadcast)
วัสดุบันทึกเสียง (Sound recording) วีดิทัศน" (Videorecording) เปนตน
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รูปแบบ
ชื่อผูจัดทํา (หนาที่)./(ปkที่ผลิต)./ชื่อเรื่อง. /[ลักษณะของสื่อ]. /สถานที่ผลิต: หน%วยงานที่เผยแพร%.
ตัวอย*าง
9.1 วีดิทัศน
อยุธยา: สมเด็จพระนารายณ:มหาราช. (2540). [วีดิทัศน"]. กรุงเทพฯ: ทิชชิ่งทอยส".
9.2 แผนที่
กรมอุทกศาสตร" ราชนาวีไทย. (2530). ประเทศไทย: อJาวไทย-ฝ€•งตะวันออก: เกาะชาง
ถึงเกาะยอ. [แผนที่]. กรุงเทพฯ: กรมอุทกศาสตร" ราชนาวีไทย.
Africa. (1972). [Map]. Chicago, IL: Denoer Geppert.
9.3 ไมโครฟ[ลม
อยJาเป‚ดประตูตอนรับเชื้อเอดส:. (2536). [สไลด"]. กรุงเทพฯ: โครงการป•องกันโรคเอดส"
แห%งชาติ.
9.4 ภาพยนตร
ชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ. (กํากับการแสดง). (2550). ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.
[ภาพยนตร"]. กรุงเทพฯ: บริษัท พรอมมิตรโปรดักชั่น จํากัด: สหมงคลฟ‹ล"ม.
9.5 รายการวิทยุ-โทรทัศน
ธงชัย ประสงค"สันติ เท%ง เถิดเทิง และ ทอด ทองดี. (ผูดําเนินรายการ). (27 ธันวาคม
2552). คุณพระชJวย [รายการโทรทัศน"]. กรุงเทพฯ: สถานีโทรทัศน"
โมเดิร"นไนน".
9.6 ซีดีรอม
การท%องเที่ยวแห%งประเทศไทย. (2544). การทJองเที่ยวเชิงนิเวศ. [ซีดีรอม]. กรุงเทพฯ:
การท%องเที่ยวฯ.
Key Mega ClipArt 15,000. [n.d.]. [CD-ROM]. [n.p.]: Softkey.
9.7 แฟ\มขอมูล
Canal System. (1988). [Computer File]. Edwardsville, KS: Medissim.
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9.8 สาระสังเขปจากฐานขอมูลซีดีรอม
Kantipong P. and Panich V. (1998, May). Hepotic penicilliosisin patients
without skin lesions. Clin Infect Dis. [CD-ROM]. 26, 5. Abstract
from: Current Content: Clinical Medicine 1997-98. (ZM2390035.)
10. การเขียนรายการอางอิงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส"นั้นนับวันจะมีมากขึ้นโดยลําดับ โดยมีเว็บไซต"เปนแหล%งสารสนเทศที่มีผูใช
มากที่ สุ ด สิ่ งสํา คั ญของการอางอิ งสารสนเทศอิเ ล็ กทรอนิ กส" คือ ผูเขี ยนจะตองชี้ ใหผู อ% านเขาถึ ง
สารสนเทศที่ อางใหมากที่ สุ ด โดยอางใหเจาะจงลงไปในตั วเอกสารที่ ใชอางอิ งมากกว% า การอางอิ ง
โฮมเพจที่เขาถึงได ต%อจากนั้นจึงจะบอกแหล%งหรือที่อยู%ของสารสนเทศนั้น ๆ โดยมีหลักเกณฑ"ที่เพิ่มเติม
ในแต%ละส%วน แบ%งออกเปนประเภทต%าง ๆ ดังนี้
10.1 กลุ%มสิ่งพิมพ"ต%อเนื่องออนไลน" (Online Periodical)
10.2 กลุ%มเอกสารที่ไม%ใช%สิ่งพิมพ"ต%อเนื่อง (Nonperiodical Document on Internet)
10.3 วิทยานิพนธ" รายงานการวิจัยและรายงานทางวิชาการ
10.4 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส"ประเภทอื่น ๆ
โดยมีรายละเอียดการลงรายการ ดังนี้
ชื่อผูแต*ง
ใหระบุชื่อผูเขียนบทความในกรณีที่เปนกลุ%มสิ่งพิมพ"ต%อเนื่องออนไลน"
แต%หากไม%มีใหระบุ
ผูรับผิดชอบหลักหรือบรรณาธิการในการสรางแฟ•มขอมูล เว็บไซต" เว็บเพจ โดยใชวิธีการเขียนตามหลัก
เกณฑ"ของการเขียนชื่อผูแต%งของหนังสือ
ชื่อเรื่อง
ใหระบุชื่อเรื่องตามที่ปรากฏ สามารถใชชื่อแฟ•มขอมูล ชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร" ชื่อเว็บไซต"
หรือชื่อเว็บเพจก็ได โดยระบุในลักษณะเดียวกับชื่อเรื่องของหนังสือ
แหล*งขอมูลที่เขาถึงได
ใหระบุแหล%งที่เขาถึงต%อทายคําว%า เขาถึงจาก สําหรับภาษาไทย หรือ Retrieved from
สําหรับภาษาต%างประเทศ แหล%งที่เขาถึงไดใหระบุรายละเอียดที่เขาแหล%งที่สืบคนไดอย%างเจาะจงที่สุด
เช%น ชื่อฐานขอมูล หากเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส"ใหระบุวิธีการที่ใชคนหาสารสนเทศได เช%น Telnet
หรือ FTP หรือ WWW ตามดวยหมายเลข URL ที่เขาถึงได โดยระบุรายละเอียดตั้งแต% Site/ Path และ
File ที่สามารถเขาถึงได ทั้งนี้
1. การพิมพ" URL หากตองแยกบรรทัดใหม%ใหขึ้นบรรทัดใหม%หลังเครื่องหมายทับ( /) หรือก%อน
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) และไม%ใหมีเครื่องหมายยัติภังค" ( – ) สําหรับการพิมพ"ที่ตองแยกรายการ URL
2. ไม%ตองใส%เครื่องหมายมหัพภาค (.) หลัง URL หรือเว็บไซต"
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3. ขอมูล URL หรือเว็บไซต"ที่นํามาอางอิงควรเปนขอมูลวิชาการ และอยู%ใน URLหรือเว็บไซต"ที่
ถาวร หากไม%สามารถคนกลับไปดูขอมูลที่นํามาอางอิงไดเนื่องจากไม%มี URL หรือเว็บไซต"ดังกล%าวและ
ไม%มีขอมูลฉบับพิมพ"ที่จะนํามาอางอิงเปนหลักฐานได อาจจะตองดึงขอมูลส%วนนี้ออกจากงานนั้น ๆ
4. ใหใส% URL หรือเว็บไซต"ที่เชื่อมโยงไปยังขอมูลที่นํามาอางอิงโดยตรง
หมายเลข DOI
หมายเลข DOI หรือ Digital Object Identifier เปนชื่อหรือรหัสมาตรฐานของทรัพยากร
สารสนเทศในรูปดิจิทัล กําหนดขึ้นเพื่อระบุชื่อ ตําแหน%งหรือที่จัดเก็บ (URL) ของทรัพยากร สารสนเทศ
อิ เล็ กทรอนิ กส" ที่เผยแพร% และใหบริ การบนอิ นเทอร" เน็ ต เช% น หนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส"
บทความ
อิเล็กทรอนิกส" แฟ•มขอมูลประเภทรูปภาพ แฟ•มขอมูลประเภทเสียง แฟ•มขอมูประเภทภาพเคลื่อนไหว เปน
ตน การใส%รายละเอียดใหระบุคําว%า doi ดวยอักษรตัวเล็กและตามดวยหมายเลขที่ปรากฏโดยไม%ตองเวน
ระยะ
ซึ่งมีรายละเอียดของหลักเกณฑ"การลงรายการแต%ละประเภท ดังนี้
10.1 กลุ*มสิ่งพิมพต*อเนื่องออนไลน (Online Periodical)
สิ่งพิมพ"ต%อเนื่องออนไลน" หมายถึง การอางบทความอิเล็กทรอนิกส"ที่เผยแพร%ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส" ไดแก% บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส" บทความอิเล็กทรอนิกส"ของรายงานการ
ประชุม บทความในจดหมายข%าวอิเล็กทรอนิกส" ซึ่งสามารถสืบคนผ%านระบบออนไลน" การอางอิงใชหลัก
การพื้นฐานเช%นเดียวกับการอางอิงเอกสารที่เปนสิ่งพิมพ"ต%อเนื่อง แต%เพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับประเภทของ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส" และแหล%งที่อยู%ของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส"
ชื่อผูแต*ง
ใหระบุชื่อผูเขียนบทความในกรณีที่เปนกลุ%มสิ่งพิมพ"ต%อเนื่องออนไลน" แต%หากไม%มีใหระบุ
ผูรับผิดชอบหลักหรือบรรณาธิการ
ชื่อเรื่อง
ใหระบุชื่อเรื่องตามที่ปรากฏ
ป.ที่, ฉบับที่
ใหระบุปkที่ (Volume) เสมอ หากไม%ใช%ใหระบุปkพิมพ"หรือปkที่เผยแพร%แฟ•มขอมูล
หนาที่ปรากฏ
ในกรณีที่เปนบทความที่มีการตีพิมพ"เปนฉบับ พิมพ"ดวยใหระบุเลขหนา หากเปนบทความที่
เผยแพร%เฉพาะเปนอิเล็กทรอนิกส"เท%านั้น ไม%จําเปนตองระบุเลขหนาของบทความ
กลุ%มสิ่งพิมพ"ต%อเนื่องออนไลน" ประกอบดวย 3 ประเภท คือ
ก. บทความที่ ตี พิ ม พ" ใ นวารสารซึ่ ง มี ทั้ ง ฉบั บ พิ ม พ" เ ปนรู ป เล% ม และเผยแพร% ใ นรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส"ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ว%า [ขอมูลอิเล็กทรอนิกส] สําหรับเอกสารภาษาไทย
และคําว%า [Electronic version] สําหรับเอกสารภาษาต%างประเทศ หลังชื่อบทความ โดยเวนวรรค 1
ระยะหนาและหลังวงเล็บเหลี่ยม [ ] แลวจึงตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
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เจษฎา นกนอย และ วรรณภรณ" บริพันธ". (2552). การตลาดทางอินเทอร"เน็ต:
โอกาส ทางเลือกและความทาทาย [ขอมูลอิเล็กทรอนิกส"]. วารสาร
บริหารธุรกิจ, 32(121), 34-52.
ข. บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส"ซึ่งไม%มีการจัดพิมพ"เปนรูปเล%ม ใหลงรายการเช%นเดียวกับ
บทความในวารสาร และหากบทความนั้นมีหมายเลข DOI ที่ปรากฏ ใหระบุต%อจากรายละเอียดของ
บทความ หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) โดยเวน 1 ระยะ และใชคําย%อว%า doi ตามดวยเครื่องหมาย
ทวิภาค ( : ) โดยไม%ตองเวนระยะ และตามดวยหมายเลขที่ปรากฏโดยไม%ตองใส%เครื่องหมายมหัพภาค (.)
หลังหมายเลข doi
รูปแบบ
ชื่อผูแต%ง./(ปkพิมพ")./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปcที่/(ฉบับที่), เลขหนา-เลขหนา. /doi:xxxx
ตัวอย*าง
Roger L. C. & Richard, L. H. (2010). Calcium-Permeable AMPA receptor
dynamics mediate fear memory erasure. Science, 330(6007),
1108-1112. doi:10.1126/science.1195298
ค. บทความที่สืบคนไดจากวารสารอิเล็กทรอนิกส" และไม%ปรากฏหมายเลข DOI ใหใส% URL ของ
เว็บเพจของชื่อสิ่งพิมพ"นั้น โดยไม%ตองใส%ที่อยู%ลึกลงไปถึงบทความหรือฐานขอมูล เช%น
รูปแบบ
ชื่อผูแต%ง./ (ปkพิมพ")./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปcที่/(ฉบับที่), เลขหนา-เลขหนา./URL ของวารสาร
ตัวอย*าง
Venables, D. (2000). How to avoid search engines. Internet Newsletter
for Lawyers, (January-February 2000). Retrieved from
http://www.venables.co.uk/n0001jav.htm#section9
ง. บทความในนิตยสารที่มีการเผยแพร%ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส"
เสกสรรค" ประเสริฐกุล. (กันยายน 2553). คนกับธรรมชาติตองอยู%ร%วมจึงอยู%รอด:
ปาฐกถาเนื่องในวาระ 20 ปkการจากไปของสืบ นาคะเสถียร. สารคดี,
26(307), 1-2, สืบคนจาก http://www.sarakadee.com/web/
modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1047
จ. บทความประเภทจดหมายข%าวที่มีการเผยแพร%ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส"
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สิทธิการ นิพภยะ. (มิถุนายน 2552). การเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮา 25462552. จดหมายขJาวจับกระแสองค:การการคาโลก, 6(3). สืบคนจาก
http://www.thailandwto.org/Doc/Pub/PubNews/
Newsletter_6_3.pdf
10.2 กลุ*มเอกสารที่ไม*ใช*สิ่งพิมพต*อเนื่อง (Nonperiodical Document on Internet)
ประกอบดวย หนังสืออิเล็กทรอนิกส" และสารสนเทศจากเว็บไซต" มีรายละเอียดดังนี้
ก. หนังสืออิเล็กทรอนิกส" เปนหนังสือประเภทต%าง ๆ ซึ่งมีทั้งฉบับพิมพ"เปนรูปเล%ม และ
เผยแพร%ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส"ใหลงรายการเช%นเดียวหนังสือ หากหนังสือนั้นไม%มีหมายเลข DOI ใหใส%
URLของเว็บเพจของชื่อสํานักพิมพ"หรือผูจัดทําเปนหลัก โดยใหระบุต%อจากรายละเอียดของหนังสือหลัง
เครื่องหมายมหัพภาค (.) เวน 1 ระยะ แต%หากว%ามีหมายเลข DOI ใหใส%คําย%อว%า doi ตามดวยเครื่องหมาย
ทวิภาค ( : ) โดยไม%ตองเวนระยะ และตามดวยหมายเลขที่ปรากฏ
Porter, A. (2004). Precise but useless data accelerated testing and
validation. doi:10.1016/B978-075067653-3/50021-7
ข. หนังสืออิเล็กทรอนิกส"ที่หองสมุดบอกรับเปนสมาชิก (e-book available from a
Library database) ใหลงรายการเช%นเดียวกับหนังสือ และใหใส% URL ของเว็บเพจของฐานขอมูลนั้น
เช%น
พงษ" ผาวิจิตร. (2548). นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ. สืบคนจาก
http://www.2ebook.com
ค. เอกสารในเว็บไซต" ซึ่งเปนมักเปนขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับปรุงให
ทันสมัยอยู%เสมอ จึงไม%ตองระบุวัน เดือนปkที่สืบคน และหากไม%ปรากฏปkพิมพ" ใหใส% ม.ป.ป. สําหรับงานที่
เปนภาษาไทย และใส% n.d. หมายถึง no date สําหรับงานที่เปนภาษาต%างประเทศแทน
ประวัติการเมืองไทย. [ม.ป.ป.]. สืบคนจาก
http://www.parliament.go.th/files/library/tb03.htm
GVU. 8th www user survey. (n.d.). Retrieved from
http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-1997-10/
ง. เอกสารหรือสารสนเทศที่ไดจากเว็บไซต"ในรูปแบบของแฟ•มขอมูลประเภท PDF ให
ระบุ URLหรือที่อยู%เว็บไซต"จนถึงที่อยู%ของแฟ•มขอมูลนั้น โดยไม%ตองระบุวันที่สืบคน
การเขียนอางอิงทางวิชาการ. สืบคนจาก www.wiruch.com/.../
article% 20footnote%20writing.pdf
จ. เอกสารหรือสารสนเทศที่ไดจากเว็บไซต"ของหน%วยงาน โครงการ สาขาวิชาใน
มหาวิทยาลัยหรือหน%วยงานของรัฐบาล ซึ่งเปนเว็บไซต"ที่มีขนาดใหญ%และมีความซับซอน ใหระบุชื่อ
มหาวิทยาลัยหรือหน%วยงาน และหน%วยงานย%อยที่เปนเจาของเอกสารนั้น ๆ ก%อนระบุ URL หรือเว็บไซต"
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เดชา นันทพิชัย. (2546). การเขียนรายการอางอิงและบรรณานุกรม. สืบคนจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ" Website:
http://staffs.wu.ac.th/~ndecha/information skill.htm
10.3 วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยและรายงานทางวิชาการ
ก. หากเปนวิทยานิพนธ"อิเล็กทรอนิกส"ที่สืบคนจากฐานขอมูล เช%น ฐานขอมูล ProQuest
Dissertation and Theses database ใหลงรายละเอียดเช%นเดียวกับฉบับพิมพ" และตามดวยที่มาของ
วิทยานิพนธ"นั้น ๆ โดยใชคําว%า สืบคนจาก สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําว%า Retrieved from
สําหรับเอกสารภาษาต%างประเทศ
ณภัทร ทัศนวิสุทธิ์. (2548). การวิเคราะห:หาปริมาณโบรอนในอาหารโดยวิธีวัดศักย:
ไฟฟ†าดวยเตตระฟลูออโรโยเรตไอออนซีเล็คทีฟอิเล็คโทรด. สืบคนจาก
Thai Digital Collection. Johnson, S. (2004). Financial variables
and merger premiums: Evidence from bank mergers. Retrieved
from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No.
3025476)
ข. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (proceedings of meetings and symposia)
ใหัลงรายการเช%นเดียวกับการลงการอางอิงเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (proceedings) รวม
ถึงเอกสาร (paper) ที่นําเสนอในที่ประชุม ตามดวย URL หรือเว็บไซต"ของขอมูล
Junger, U. (2006, August). Processing metadata for electronic journals:
the example of the German Union Catalogue of Serials.
Paper presented at the The World Library and Information
Congress: 72th IFLA General Conference and Council, Seoul,
Korea. Retrieved from http://www.ifla.org/IV/ifla72/
papaer/123-junger-en.pdf
10.4 เอกสารอางอิงออนไลน
เปนเอกสารประเภทสารานุกรม พจนานุกรม หนังสือคู%มือ วิกิ เปนตน ใหลงรายละเอียด
เช%นเดียวกับการลงรายการบทความในหนังสือและตามดวยที่มาของเอกสารนั้น ๆ โดยใชคําว%า สืบคน
จาก สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําว%า Retrieved from สําหรับเอกสารภาษาต%างประเทศ
โรคติดเชื้ออุบัติใหม% และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ํา. (2550). สารานุกรมไทย ฉบับเฉลิม
พระเกียรติ ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปc. สืบคนจาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/
book.php?book=24&chap=8&page=chap8.htm
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ยกเวนการลงรายละเอียดในส%วนของวิกิ ที่มักจะไม%ค%อยระบุผูเขียนและเปนสารสนเทศที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นส%วนของผูเขียนและวันที่เผยแพร%จึงไม%จําเปนตองระบุลงในรายการ
บรรณานุกรม แต%จะตองระบุวันที่สืบคนดวย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ". (ม.ป.ป.). สืบคนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2553, จากวิกิพีเดีย
http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ"
10.5 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสประเภทอื่น ๆ
ไดแก% สารสนเทศบนเว็บไซต"ประเภทข%าวประชาสัมพันธ" (Press Release) รายงาน
ประจําปk (Annual Report) เอกสารประเภทไฟล" PowerPoint (PowerPoint Slides) การแสดงความ
คิดเห็นบนบล็อก (Blog post) วิดีโอออนไลน" (Online Video) หรือรูปแบบการบันทึกโปรแกรม
รายการวิทยุหรือใกลเคียงกันในรูปแบบดิจิทัล (Audio Podcast) การแสดงความคิดเห็นบน facebook
(facebook post) การแสดงความคิดเห็นบน Twitter (Twitter post) การแสดงความคิดเห็นบนวิกิ
(Wiki) เปนตน มี รู ป แบบการเขี ย นรายการบรรณานุกรมเหมื อนกั บเอกสาร แต% ตองระบุ รู ป แบบ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส"นั้นดวย เช%น
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน (ปk,เดือน วันที่)./ชื่อเนื้อหา. /[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส"]. /URL หรือเว็บไซต"
/ / / / / / / /ของขอมูล
ตัวอย*าง
ชาญณรงค" ราชบัวนอย. ศัพท"บัญญัติการศึกษา. (เว็บบล็อก). สืบคนจาก
http://www.sornor.org/
Whitney, C. LinkedIn for iPhone 3.5: communication made easier.
[web blog post]. Retrieved from http://blog.linkedin.com/
Nonja. (2010). In Facebook [Fan page]. Retrieved March 17, 2010, from
http://www.facebook.com/pages/Nonja/190010092116
11. การเขียนรายการอางอิงสิ่งพิมพประเภทอื่น ๆ
11.1 จุลสาร เอกสารอัดสําเนา แผ*นพับ หรือเอกสารไม*ตีพิมพอื่น ๆ
จุลสาร เอกสารอัดสําเนา แผ%นพับหรือเอกสารที่ไม%ไดตีพิมพ"เผยแพร%อื่น ๆ ใชแบบแผน
เดียวกับหนังสือ แต%ใหใส%ประเภทของเอกสารไวในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ไวก%อนสถานที่พิมพ"
เช% น ใชคํ า ว% า จุ ล สาร สํ าหรั บเอกสารภาษาไทย และใชคํ า ว% า pamphlet สํ าหรั บ เอกสาร
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ภาษาต%างประเทศ ใชคําว%า แผ*นพับ สําหรับเอกสาร ภาษาไทย และใชคําว%า brochure สําหรับเอกสาร
ภาษาต%างประเทศ โดยเวนวรรค 1 ระยะหนาประเภทของเอกสาร
ธีระ อาชวเมธี. (2520). การเปรียบเทียบความเร็วในการเขาใจจํานวน ซึ่งเขียนเป|น
ตัวเลขอารบิก ตัวเลขไทย และตัวอักษรไทย. [เอกสารอัดสําเนา].
กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร" จุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย.
Farquharson, A. (2002). Navin Rawanchaikul: Visual artist. [Pamphlet].
Thailand: The British Council.
11.2 งานที่ไม*ไดตีพิมพ
ก. เปนงานที่ไม%ไดตีพิมพ"เผยแพร% และไม%ไดนําเสนอใหสํานักพิมพ"ตีพิมพ" ใหระบุคําว%า
เอกสารไม*ตีพิมพ ในเอกสารภาษาไทย และระบุคําว%า Unpublished manuscript สําหรับเอกสาร
ภาษาต%างประเทศ
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน./(ปkที่เขียน)./ ชื่อเรื่อง./เอกสารไม%ตีพิมพ".
ตัวอย*าง
Ipock, E., & Street, S. (1999). Early childhood development: A new
perspective. Unpublished manuscript.
ข. งานที่ไม%ตีพิมพ"ของมหาวิทยาลัย โดยระบุคําว%า เอกสารไม*ตีพิมพ ในเอกสาร
ภาษาไทย และระบุคําว%า Unpublished manuscript สําหรับเอกสารภาษาต%างประเทศ และในกรณี
ที่มหาวิทยาลัยไม%เปนที่รูจัก จําเปนระบุชื่อมหาวิทยาลัย หากสามารถใส%ชื่อเมือง หรือรัฐ ชื่อจังหวัด หรือ
ชื่อประเทศต%อทายชื่อมหาวิทยาลัย โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) และเวนวรรค 1 ระยะคั่นระหว%างชื่อ
มหาวิทยาลัยและส%วนขยายดังกล%าว
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน./(ปkที่เขียน)./ชื่อเรื่อง./เอกสารไม%ตีพิมพ",/ชื่อมหาวิทยาลัย,/ส%วนขยาย (ถามี).
ตัวอย*าง
Ryff, C. D., Lee, Y. H., & Na, K. C. (1993). Through the lens of culture:
psychological well-being at mid life. Unpublished manuscript,

68
University of Wisconsin, Madison.
ค. สิ่งพิมพ"ที่อยู%ระหว%างการพิมพ" (In press) รูปแบบการอางอิงใชเหมือนกับบทความใน
วารสาร แต%ไม%ตองระบุปkที่ ฉบับที่หรือเลขหนาจนกว%าบทความจะไดรับการตีพิมพ" และระบุคําว%า อยู*
ระหว*างการพิมพ ในเอกสารภาษาไทย และระบุคําว%า In press สําหรับเอกสารภาษาต%างประเทศ
วีระศักดิ์ ป›ญญาพรวิทยา. (อยู%ระหว%างการพิมพ"). ประสิทธิภาพของการสืบพันธุ"ของ
โคนม. เชียงใหมJสัตวแพทยสาร.
ง. ขอมูลดิบที่ไดจากการศึกษา ไม%มีชื่อของงาน ใหตั้งหัวขอขึ้นมาเอง และไม%ตองพิมพ"
เปนตัวเอนหรือหนา เอกสารภาษาไทย ใชคําว%า ขอมูลดิ บ ส%วนเอกสารภาษาต%างประเทศ ใชคําว% า
Unpublished raw data
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน./(ปkที่ศึกษาเสร็จ)./[หัวขอที่ตั้งขึ้นเอง]./เอกสารไม%ตีพิมพ",/ขอมูลดิบ.
ตัวอย*าง
Deaux, M., & Wise, A. R. (1993). [Auditory response latencies in rat
auditory cortex]. Unpublished raw data.
จ. สิ่งพิมพ"ที่จํากัดการเผยแพร% เปนสิ่งพิมพ"ที่ไดมาจากแหล%งอื่น ๆ หรือมาจากการ
สืบคนผ%านระบบอินเทอร"เน็ต ใหใชคําว%า ไดจาก สําหรับเอกสารภาษาไทย และใชคําว%า Available
from สําหรับเอกสารภาษาต%างประเทศ ก%อนชื่อและที่อยู%ที่หาสิ่งพิมพ"มาได หรือใส% URL แทนที่อยู%
หรือเพิ่มเติมจากที่อยู%ที่หาสิ่งพิมพ"ได
Chambers, W. R. (Ed.). (2002). INAC Projects. (Available from the Isaawian
Nation Arts Council).
11.3 เอกสารสิทธิบัตร
รูปแบบ
ชื่อผูจดสิทธิบัตร./(ปkที่จดลิขสิทธิ์, เดือน วัน)./ชื่อสิ่งประดิษฐ:./ประเทศที่จดสิทธิบัตร.
ตัวอย*าง
สาธิต เกษมสันต", ม.ล. (2526, 4 กุมภาพันธ"). กรรมวิธีในการทําออบโซลูตอัลกอฮอล:.
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สิทธิบัตรไทย เลขที่ 77.
11.4 เอกสารอันดับรอง
ในกรณีที่ตองการอางเอกสารที่มีผูกล%าวไวแลวในหนังสืออีกเล%มหนึ่ง โดยไม%ไดอ%าน
เอกสารตนฉบับเดิม การอางเช%นนี้ถือว%ามิไดเปนการอางถึงเอกสารนั้นโดยตรง การลงรายการอางอิง
หรือบรรณานุกรมใหลงรายการของผูแต%งอันดับรอง
กุหลาบ มัลลิกะมาส. (2525). ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ:
วัชรินทร"การพิมพ".
11.5 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
รูปแบบ
ชื่อสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ"อุตสาหกรรม./(ปkที่ออกประกาศ)./ชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ:
/ / / / / / / /อุตสาหกรรม./เลขที่ มอก.
ตัวอย*าง
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ"อุตสาหกรรม. (2548). เหล็กแผJนรีดเย็นเคลือบสังกะสี
โดยกรรมวิธีจุJมรอน แผJนมวน แผJนตัด และแผJนลูกฟูก. มอก. 50-2548.
12. หลักเกณฑการพิมพรายการอางอิงและบรรณานุกรม
หลักเกณฑ"ในการพิมพ"รายการอางอิงและบรรณานุกรม มีดังนี้
1. วิทยานิพนธ"ภาษาไทย ใหพิมพ"คําว%า “รายการอางอิง”หรือ“บรรณานุกรม” วิทยานิพนธ"
ภาษาอังกฤษใชคําว%า “References” หรือ “Bibliography”กลางหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 20 จุด
ตัวหนา จากนั้นเวนระยะ 1 บรรทัดแลวพิมพ"รายการสารสนเทศที่นํามาอางอิง
2. การพิมพ"รายการอางอิงหรือบรรณานุกรมแต%ละรายการ ใหพิมพ"ชิดขอบกระดาษดานซาย
โดยไม%ตองตั้งการพิมพ"กั้นขวา หากรายการใดไม%จบใน 1 บรรทัดใหพิมพ"บรรทัดต%อ ๆ มา โดยย%อหนา
0.8 นิ้ว หรือประมาณตัวอักษรตัวที่ 9 จนจบรายการนั้น ๆ แลวจึงขึ้นรายการใหม%
3. รายการที่นํามาอางอิง ใหแยกตามประเภทดังนี้
3.1 หนังสือ
3.2 บทความในหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ" สารานุกรม
3.3 เอกสารอื่น ๆ เช%น เอกสารการประชุม สัมมนา จุลสาร โสตทัศน" เปนตน
3.4 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส"
4. ในกรณีที่รายการที่นํามาอางอิงก็อาจจะไม%ตองแยกประเภทของเอกสารก็ได
13. การเรียงลําดับรายการอางอิง
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หลังจากที่เขียนรายการอางอิงหรือบรรณานุกรมของเอกสารที่นํามาใชอางอิงทั้งหมดแลว แต%
ละรายการที่ปรากฏจะตองเรียงลําดับตามลําดับอักษรตัวแรกของรายการที่ปรากฏ (ก-ฮ, A-Z) หากมี
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ใหเรียงแยกกันโดยใหเรียงภาษาไทยมาก%อนเสมอ การเรียงลําดับของรายการ
อางอิง ทําได 2 ลักษณะคือ
1. หากจํานวนรายการไม%มาก ใหเรียงรวมทุกรายการไวดวยกันโดยเรียงตามลําดับอักษรของ
ผูแต%ง
2. หากจํานวนรายการมีจํานวนมาก ควรเรียงรายการแยกตามประเภทของเอกสาร ทั้งนี้ในการ
เรียงแต%ละประเภทใหเรียงตามลําดับอักษรของผูแต%งดวยเช%นกัน
หลักการเรียงรายการตามลําดับอักษร
การเรียงรายการอางอิงใหเรียงเอกสารภาษาไทยก%อน จากนั้นจึงเรียงเอกสารภาษาต%างประเทศ
โดยเรียงลําดับตามลําดับอักษรตัวแรกที่ปรากฏตามแบบของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือ
Dictionary ที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป โดยมีหลักการเรียง ดังนี้
1. ใหเรียงทีละตัวอักษรของคํานั้น เช%น
กรกนก โมราศิลปœ
เสาวนีย" บุญมั่น
Brown, J. A.
Browner, J. A.
2. คํานําหนาชื่อ M’ Mc หรือ Mac ใหเรียงตามรูปที่ปรากฏ โดยไม%สนใจเครื่องหมาย
‘(apostrophe) เช%น
Mcarthur
Mcnell
M’ Cornell
3. ชื่อสกุลที่มีคํานําหนานาม (article) หรือคําบุพบท (preposition) เช%น de, la, du, von
ฯลฯ ใหเรียงตามกฎของภาษานั้น หากรูว%าเปนส%วนหนึ่งของชื่อสกุล ใหเรียงลําดับอักษรตามรูปที่ปรากฏ
4. หากเรียงงานหลายงานที่มีชื่อผูแต%งคนแรกเหมือนกัน โดยใชหลักดังนี้
4.1 ใหเรียงรายการที่มีผูแต%งคนเดียวมาก%อนรายการที่มีหลายคน
4.2 หากผูแต%งคนแรกซ้ํากัน ใหเรียงตามชื่อผูแต%งคนต%อมา
4.3 หากผูแต%งเหมือนกันหมด ใหเรียงลําดับตามอักษรของชื่อเรื่อง
4.4 หากผูแต%งเหมือนกัน ไม%ว%าจะเปนผูแต%งคนเดียวหรือหลายคน ใหเรียงตามปkพิมพ"ต%อมา
แต%หากปkพิมพ"ยังซ้ํากัน ใหเรียงตามลําดับอักษร a b c ที่กํากับปkพิมพ"นั้น
5. การเรียงรายการที่มีตัวเลข ซึ่งไม%ใชปkพิมพ" ใหเรียงตามการออกเสียงตัวเลขนั้น เช%น
80 วันรอบโลก
100 ศัพท"น%ารู
6. หากชื่อผูแต%งเหมือนกัน ใหเรียงตามอักษรของชื่อตนและชื่อกลาง เช%น
ชาญวิทย" เกษตรศิริ
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ชาญวิทย" จารุสมบัติ
Maas, M.
Maas, S. A.
7. เอกสารผูแต%งที่เปนสถาบัน สมาคม หน%วยงาน ใหเรียงตามลําดับอักษรตัวแรกของชื่อ
สถาบันที่สะกดเต็ม โดยเรียงไปทีละลําดับตั้งแต%หน%วยงานใหญ%ถึงหน%วยงานย%อย
8. การเรียงงานที่ไม%มีผูแต%ง ชื่อเรื่องจะนํามาเรียงไวแทนชื่อผูแต%ง ใหเรียงรายการอางอิงตาม
อักษรของชื่อเรื่อง
14. การใชเครื่องหมายวรรคตอนในรายการอางอิง
14.1 เครื่องหมายมหัพภาค ( . period) ใชในกรณีดังต%อไปนี้
- เมื่อเขียนย%อชื่อแรกหรือชื่อกลางของผูแต%งชาวต%างประเทศ เช%น Kennedy, J. F.
- เมื่อใชชื่อย%อหรือคําย%อ เช%น Ed. หรือ Eds.
- ใชเมื่อจบแต%ละส%วนของรายการอางอิง เช%น ผูแต%ง ชื่อเรื่อง ปkพิมพ"
14.2 เครื่องหมายจุลภาค ( , comma) ใชในกรณีต%อไปนี้
- คั่นระหว%างชื่อสกุลกับชื่อตน กรณีที่กลับชื่อสกุลของผูแต%งชาวต%างประเทศ
- คั่นระหว%างชื่อและบรรดาศักดิ์ กรณีของผูแต%งชาวไทย
- ใชคั่นระหว%างชื่อผูแต%งคนที่ 1 ถึงคนที่ 5 (กรณีมีผูแต%ง 3-6 คน)
- ใชคั่นระหว%างผูแต%งและปkพิมพ" (กรณีการอางอิงระบบนามปk)
14.3 เครื่องหมายอัฒภาค ( ; semi-colon) ใชเมื่อขอความส%วนนั้นไดใชเครื่องหมายจุลภาค
ไปแลว โดยเฉพาะกรณีอางอิงเรื่องเดียวกันหลาย ๆ คน เช%น Several researchers (Greenberg,
Domitrovich, & Bumbarger, 2000; Yawn et al., 2000) …
14.4 เครื่องหมายทวิภาค ( : colon) ใชเพื่อคั่นระหว%างชื่อสถานที่พิมพ" (ชื่อเมือง, ชื่อรัฐ)
และชื่อสํานักพิมพ"
15. การพิมพเครื่องหมายวรรคตอนสําหรับการอางอิง
สําหรับการพิมพ"เนื้อหาและการอางอิง จะเริ่มบรรทัดแรกของเอกสารแต%ละรายการโดยพิมพ"ชิด
ขอบกระดาษดานซายบรรทัดต%อไปใหย%อหนา 8 ช%วงตัวอักษร เริ่มพิมพ"ตัวอักษรที่ 9 หากอางงานเขียนของ
บุคคลซ้ําขีดเสน 8 ช%วงตัวอักษรแทนนามบุคคล และ 4 ช%วงตัวอักษรแทนชื่อหน%วยงาน
การเวนระยะการพิมพ"หลังเครื่องหมายวรรคตอน มีดังนี้
1. การเวนระยะ 1 ช%วงตัวอักษรหลังเครื่องหมายดังต%อไปนี้
เครื่องหมาย มหัพภาค [ . full stops]
เครื่องหมาย จุลภาค [ , comma]
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เครื่องหมาย อัฒภาค [ ; semi-colon]
เครื่องหมาย ทวิภาค [ : colon]
เครื่องหมาย ปรัศนี [? question mark]
เครื่องหมายอัศเจรีย" [! exclamation mark]
ยกเวน เครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังคําย%อต%อไปนี้ ไม%ตองเวนระยะใด ๆ
หมายเลข DOI
ม.ป.ป. หมายถึง ไม%ปรากฏปkพิมพ"
ม.ป.ท. หมายถึง ไม%ปรากฏสถานที่พิมพ"
n.p. หมายถึง no place
n.d. หมายถึง no place
2. เวน 1 ช%วงตัวอักษรหนาและหลังเครื่องหมายดังต%อไปนี้
เครื่องหมาย นขลิขิต [( ) right parenthesis]
เครื่องหมาย วงเล็บเหลี่ยม [[ ] ]
เครื่องหมาย อัญประกาศ [“ ” quotation marks]
เครื่องหมาย แอนด" [& ampersand]
16. การใชคําย*อในการเขียนรายการอางอิง
คําย%อที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยเฉพาะในการเขียนรายการอางอิงทั้งภาษาต%างประเทศและ
ภาษาไทย มีดังต%อไปนี้
คําเต็ม
ไม%ปรากฏปkที่พิมพ"
ไม%ปรากฏสถานที่พิมพ"
หนา
เล%มที่ 2
ฉบับที่
2 เล%ม
ตอนที่ 4
Compiler
Editor, Editors
Edition
Revised Edition
Second Edition
Third Edition
Translator(s)

คําย*อ
ม.ป.ป.
ม.ป.ท.
น.
ล. 2
ฉ.
2 ล.
ต. 4
Comp.
Ed., Eds.
ed.
rev. ed.
2nd ed.
3rd ed.
Trans.

ความหมาย
ไม%ปรากฏปkที่จัดพิมพ"
ไม%ปรากฏสถานที่จัดพิมพ"

ผูรวบรวม
บรรณาธิการ
ครั้งที่พิมพ"
ฉบับปรับปรุง (เวนวรรคระหว%าง rev. และ ed.)
พิมพ"ครั้งที่สอง (เวนวรรคระหว%าง 2nd และ ed.)
พิมพ"ครั้งที่สาม (เวนวรรคระหว%าง 3rd และ ed.)
ผูแปล
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No date
No place
Page, Pages
Number
Volume, Volumes
Chapter
Part
Technical Report
Supplement

n.d.
n.p.
p., pp.
No.
Vol., Vols.
Chap.
Pt.
Tech.
Rep.
Suppl.

ไม%ปรากฏปkที่พิมพ"
ไม%ปรากฏสถานที่พิมพ"หรือสํานักพิมพ"
เลขหนา
ลําดับที่
ปkที่
บทที่
ส%วน
รายงานทางวิชาการ
(เวนวรรคระหว%าง Tech. และ Rep.)
ส%วนเพิ่มเติม

คําย%อชื่อรัฐในสหรัฐอเมริกากรณีใชประกอบกับชื่อเมืองหรือสถานที่พิมพ"
คําเต็ม
คําย%อ
คําเต็ม
คําย%อ
Alabama
AL
Minnesota
MN
Alaska
AK
Mississipi
MS
American Samoa
AS
Missouri
MO
Arizona
AZ
Montana
MT
Arkansas
AR
Nebraska
NE
California
CA
Nevada
NV
Canal Zone
CZ
New Hamshire
NH
Colorado
CO
New Jersey
NJ
Connecticut
CT
New Mexico
NM
Delaware
DE
New York
NY
District of Columbia DC
North Carolina
NC
Florida
FL
North Dakota
ND
Georgia
GA
Ohio
OH
Guam
GU
Oklahoma
OK
Hawaii
HI
Oregon
OR
Idaho
ID
Palau
PW
Illinois
IL
Pennsylvania
PA
Indiana
IN
Puerto Rico
PR
Iowa
IA
Rhode Island
RI
Kansas
KS
South Carolina SC
Kentucky
KY
South Dakota
SD
Louisiana
LA
Tennesse
TN
Maine
ME
Texas
TX
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Maryland
Massachusetts
Michigan
Virginia
Washington
West Virginia

MD
MA
MI
VA
WA
WV

Utah
Vermont
Virgin Islands
Wisconsin
Wyoming

UT
VT
VI
WI
WY

