รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง APA 6
อาจารย์ ดร.สุ ทธินนั ท์ ชื่นชม
การอ้า งอิ ง แหล่ งข้อมู ล ต่ า ง ๆ ในงานวิจยั ที่ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิ ดหรื อคัดลอกข้อความมา
ประกอบการเขียน เช่น หนังสื อ รายงานการวิจยั รายงานการประชุ มสัมมนา วารสาร หนังสื อพิมพ์
สิ ทธิ บตั ร เอกสารสาคัญ และสารสนเทศอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการบอก
แหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อเป็ นการให้เกียรติเจ้าของงาน ซึ่ งถือเป็ นมารยาทและจริ ยธรรมทางวิชาการ
นอกจากนี้ ยงั ทาให้ผูอ้ ่านสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติ มได้ โดยแสดงอ้างอิ งไว้ในเนื้ อหาและการ
เขียนบรรณานุกรมไว้ทา้ ยเล่ม
วิธีการเขียนอ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลหรื อแนวคิดสามารถทาได้ 2 รู ปแบบ คือ การอ้างอิงแทรก
ในเนื้อหา และการอ้างอิงท้ายบทและท้ายเล่ม
1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา (In-text citation)
เป็ นการอ้างอิ งเมื่ อผูเ้ ขี ย นคัดลอกข้อความบางส่ วน ถอดความ หรื อสรุ ป สาระสาคัญ
หรื อแนวคิ ดของผลงานของผูอ้ ื่ นมาไว้ใ นงานของตน รู ป แบบการอ้า งอิ ง แหล่ ง ที่ ม าของข้อมูล
ในเนื้ อหาที่ นิย มใช้ คื อ แบบนามปี (Author-Date citation system) ส่ วนการอ้างอิงแบบเชิ งอรรถ
(Footnote) สามารถนามาใช้ร่วมกับการอ้างอิงแบบนามปี ได้ ในกรณี ที่ตอ้ งการอธิ บายเพิ่มเติมข้อความ
ในหน้านั้นๆ
2. การอ้ า งอิงไว้ ท้ า ยบทและท้ า ยเล่ ม ซึ่ งเรี ย กว่า เอกสารอ้า งอิ ง (Reference) และ
บรรณานุกรม (Bibliography) เป็ นรายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้อา้ งอิงในเนื้ อหาทุกรายการ
เมื่อมีการอ้ างอิงแหล่ งข้ อมูลในเนื้อหา จะต้ องมีการเขียนเอกสารอ้ างอิงไว้ ท้ายบท และ
เขียนบรรณานุ กรมไว้ ท้ายเล่ ม เพื่อหากผูอ้ ่านต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมสามารถไปดูขอ้ มูลของ
แหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์จากเอกสารอ้างอิงท้ายบท หรื อบรรณานุกรมท้ายเล่มของผลงานนั้น ๆ
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รู ปแบบการลงรายการอ้ างอิง
การลงรายการอ้างอิ งมีรูปแบบมาตรฐานสากลที่หลากหลาย เช่ น หลักเกณฑ์ APA (American
Psychological Association) หลักเกณฑ์ MLA (Modern Language Association) หลักเกณฑ์
CHICAGO เป็ นต้น กฎเกณฑ์การอ้างอิงออกแบบมาเพื่อให้ผใู้ ช้มีความชัดเจนในการลงรายการงานเขียน
ที่เป็ นรู ปแบบเดี ยวกัน เช่ น การลงรายการผูแ้ ต่ง การลงรายการของผลงานที่ไม่มีผแู ้ ต่ง เป็ นต้น หาก
ผู้เขียนเลือกใช้ การลงรายการอ้างอิงรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง ควรใช้ รูปแบบเดียวกันตลอดเล่ ม
สาหรับคู่มือฉบับนี้ขอนาเสนอรู ปแบบมาตรฐาน APA ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 6 (The Publication
Manual of the American Psychological Association, 6th edition, published by the American
Psychological Association, 2011) ซึ่ งเป็ นวิธีการอ้างอิงที่นิยมอย่างแพร่ หลาย และมีการปรับปรุ ง
เนื้ อหาให้ทนั สมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยได้เพิ่มแนวทางในการลงรายการ
อ้างอิงสาหรับสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ และในบางส่ วนได้ดดั แปลงให้เหมาะสมกับการนามาใช้ใน
การอ้างอิงเอกสารภาษาไทย เนื่ องจากอาจมี ลกั ษณะและข้อมูลบางอย่างแตกต่างจากเอกสารใน
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การอ้างอิงแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือการอ้างอิงในเนื้ อหา (Citing reference in text) และ
การอ้างอิงท้ายเรื่ อง (References list)
การอ้างอิงในเนือ้ หา (In-text citation)
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้ อหาเป็ นการเขียนบอกแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้ อหา โดยระบุ
ชื่อผูแ้ ต่งและปี พิมพ์ และเลขหน้าที่มีขอ้ ความที่อา้ งถึง (ระบบนาม-ปี ) หากเป็ นข้ อความที่คัดลอกมา
บางส่ วน ควรระบุเลขหน้ าไว้ ด้วย โดยพิมพ์ ต่อท้ ายปี พิมพ์ คั่นด้ วยเครื่ องหมายจุ ลภาค (,) โดยมี
“น.” ในภาษาไทย และ “p.” ในภาษาอังกฤษ หากเป็ นการอ้างอิงเนื้ อหาหรื อแนวคิดบางส่ วน โดย
การสรุ ปเนื้ อหาหรื อแนวคิ ดทั้งหมดของงานชิ้ นนั้น ไม่จาเป็ นต้องระบุเลขหน้า หากข้อความเป็ น
ภาษาไทย ใช้เลขปี พ.ศ. และภาษาอังกฤษใช้เลขปี ค.ศ.
1. รู ปแบบการอ้ างอิงแบบแทรกในเนื้อหา ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูเ้ ขียน โดยรู ปแบบการ
อ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหามี 3 รู ปแบบ ดังนี้
1.1 วาง (ผู้แต่ ง, ปี พิมพ์ , เลขหน้ า) ไว้ทา้ ยข้อความที่อา้ งอิง ดังตัวอย่าง
(ประชา ผาทอง, 2535, น.28)
(ทิพวรรณ หอมพูล และประสาน หอมพูล, 2542, น.18)
(Freeman, 1979)
(Johnson & Smith, 1980, p.7)
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จังหวัดเชียงใหม่เป็ นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่ได้รับการส่ งเสริ มให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
นานาชาติแห่ งที่ 2 รองจากกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากว่ามีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอยูเ่ ป็ นจานวน
มาก (วิไลภรณ์ พานอ่อง, 2533)
She stated, "Students often had difficulty using APA style" (Jones, 1998, p. 199), but she
did not offer an explanation as to why.
1.2 วาง ผู้แต่ ง (ปี พิมพ์ , เลขหน้ า) ก่อนข้อความที่จะอ้างอิง เมื่อต้องการให้ความสาคัญ
กับชื่ อผูแ้ ต่ง อาจขึ้นต้นย่อหน้า หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของย่อหน้าก็ได้ กรณี มีการระบุชื่อผูแ้ ต่งใน
เนื้อหาแล้ว ไม่ตอ้ งระบุไว้ในวงเล็บท้ายข้อความที่อา้ งอีก ดังตัวอย่าง
บุรีรัตน์ สามัตถิยะ (2541) พบว่า
Maloy (1996) ทดลองพบว่า
John & Smith (1980) ได้กล่าวถึง
บุรีรัตน์ สามัตถิยะ (2541) ให้ความหมายของ “เรื อนแก้ว” ว่า หมายถึง ดินแดนที่พระบวรพุทธ
ศาสนารุ่ งเรื องสู งสุ ด จนถึงกับได้ทาสังคายนาพระไตรปิ ฎก ครั้งที่ 8
Kessler (2003) found that early onset social anxiety disorder results in a more potent and
severe course.
1.3 วาง ปี พิมพ์ ผู้แต่ ง (เลขหน้ า) กรณี มีการระบุปีพิมพ์และผูแ้ ต่งในเนื้ อหาแล้ว (ปี พิมพ์
และผูแ้ ต่งสามารถสลับที่กนั ได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อา้ งถึงในวงเล็บเท่านั้น ดังตัวอย่าง
ในปี พ.ศ. 2552 พัชร พิพิธกุล ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้ Second Life เพื่อการเรี ยนการสอนใน
สาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ พบว่า นิ สิตมีความเห็นว่า Second Life เป็ นแหล่ง
สารสนเทศออนไลน์ที่ดี ทันสมัย สามารถสื่ อสารกับผูใ้ ช้อื่นได้ (น.42)
In 2007, Dr. Seuss suggested that "the quick brown fox jumped over the lazy dog" (p.7).
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หากข้ อความที่คัดลอกมามีความยาวไม่ เกิน 3 บรรทัด หรื อไม่ เกิน 40 คา ให้ พิมพ์
ต่ อเนื่องกับเนื้อหาโดยไม่ ต้องย่ อหน้ าใหม่ และให้ ใส่ เครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) กากับ ถ้าต้องการ
เว้นข้อความที่คดั ลอกมาเป็ นบางส่ วน ให้ใส่ จุดไข่ปลา 3 จุด (...) แทนส่ วนที่ตดั ออก โดยพิมพ์เว้น
ระยะ 1 ช่วงตัวอักษรดังตัวอย่าง ดังตัวอย่าง
ในสมัย ก่ อ นการขึ้ น ไปนมัส การพระธาตุ ด อยสุ เ ทพนั้น เป็ นเรื่ อ งที่ ย ากล าบากมาก ซึ่ ง
จิรพัฒน์ อุดมผล (2548, 10) ได้กล่าวว่า “... ในปี พ.ศ.2477 ครู บาศรี วิชยั นักบุญแห่ งล้านนาไทย
เป็ นผูร้ ิ เริ่ มดาเนิ นการสร้ างถนนขึ้นสู่ พระธาตุดอยสุ เทพ บันไดนาคเป็ นสัญลักษณ์ สาคัญแห่ งหนึ่ ง
ของวัดพระธาตุดอยสุ เทพมีความงดงามทางศิลปะที่ทรงคุณค่า ...”
Jones (1998) found "students often had difficulty using APA style" (p. 199); what
implications does this have for teachers?
หากข้ อความทีอ่ ้างถึงมีความยาวเกิน 3 บรรทัด หรือเกิน 40 คา ให้ อ้างอิงรู ปแบบ Block
quotation โดยขึน้ บรรทัดใหม่ แล้วย่อหน้ า เข้ ามา 0.8 นิว้ คือ ข้ อความบรรทัดต่ อไปให้ ย่อหน้ าเข้ ามา
เท่ ากับบรรทัดแรก ในกรณีที่มีย่อหน้ าภายในก็ให้ ย่อเข้ ามาอีก 0.3 นิ้ว ทุกย่ อหน้ า โดยไม่ ต้องใส่
เครื่องหมายอัญประกาศ ดังตัวอย่าง
น้ าทิพย์ วิภาวิน (2545) กล่าวถึงการพัฒนางานห้องสมุดไว้วา่ :
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์ การจัดเก็บข้อมูลดิ จิทลั รวมถึ ง
เทคโนโลยีการสื่ อสารทาให้ห้องสมุ ดเกิ ดการพัฒนาในทุ กๆด้าน โดยเฉพาะงานเทคนิ ค
และงานบริ การผูใ้ ช้ ในด้านเทคนิคนั้น การจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นเนื้อหาโดยตรง หรื อที่เรี ยกว่า
เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ไว้ในฐานข้อมูลเป็ นที่นิยมมากขึ้น ทาให้ผใู ้ ช้บริ การสื บค้น
ข้อมูลที่เป็ นเนื้อหาโดยตรงหรื อเนื้ อหาฉบับเต็มได้ (น.24)
John Nicholson (1820) anticipated this effect when discussion farming methods in the nineteenth
century:
Perhaps it would be well, if some institution were devised, and supported at the expense
of the State, which would be so organized as would tend most effectually to produce a
due degree of emulation among Farmers, by rewards and honorary distinctions conferred
by those who, by their successful experimetnal efforts and improvements, should render
themselves duly entitled to them. (p. 92)

5

กรณีข้อ ความที่อ้างถึ งไม่ ปรากฏเลขหน้ า เช่ น ข้ อความจากอินเทอร์ เน็ ต หรื อ ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ อาจมีหมายเลขกากับแต่ ละย่อหน้ า หากมีให้ ใส่ ตามทีป่ รากฏ หากไม่ ระบุหมายเลข
ของย่อหน้ าให้ นับเอง และใช้ ตัวย่อ para. หรือ ย่อหน้ าที่ ดังตัวอย่าง
“สมัยนี้การเขียนบทความทางออนไลน์ ทาให้การ “ตัด-แปะ” (cut & paste) ทาได้ง่ายมาก
เด็กนักเรี ยนบ้านเราก็ชอบมาก ที่จะค้น google แล้ว ตัด-แปะ ข้อมูลที่ได้จาก wikipedia เพื่อทา
การบ้านส่ งครู … นักศึกษาตัดแปะข้อความจากบทความคนอื่น มาใส่ ในวิทยานิพนธ์ของตน …
เรี ยกว่าเป็ น “Cyber-Plagiarism” (ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข, 2008, ย่อหน้าที่ 3)
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).
2. หลักเกณฑ์ การลงรายการผู้แต่ ง
2.1 ผู้แต่ งชาวไทย ให้ใส่ ชื่อตามด้วยชื่อสกุล โดยไม่ตอ้ งมีเครื่ องหมายใดๆ คัน่ ไม่วา่ งาน
เขียนจะเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาต่างประเทศ กรณี ผแู ้ ต่งใส่ ท้ งั ชื่ อสกุลของตัวเองและสามี ก็ให้ลง
รายการตามที่ปรากฏ โดยไม่ตอ้ งมีเครื่ องหมายใดๆ คัน่ ไม่ ลงคานาหน้ าชื่ อทั่วไป ตาแหน่ งทาง
วิชาการ คาเรียกทางวิชาชี พ วุฒิทางการศึกษา และยศ หรือตาแหน่ งทางทหาร
ผู้แต่ งที่มีฐานั นดรศั กดิ์ บรรดาศั กดิ์ ให้ นามาเขียนด้ วย ผู้แต่ งที่พระภิกษุ ใช้
หลักเกณฑ์ เดียวกันกับการลงรายการอ้างอิง
เทียนฉาย กีระนันท์
พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุ นทร
Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn
พรทิพย์ โรจนสุ นนั ท์
สุ ขมุ พันธ์ บริ พตั ร
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เปรม ติณสู ลานนท์
พระพรหมมังคลาจารย์
พุทธทาสภิกขุ
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2.2 ผู้แต่ งชาวต่ างประเทศ ลงรายการเฉพาะชื่อสกุล ไม่วา่ งานเขียนจะเป็ นภาษาต่างประเทศ
หรื อภาษาไทย
Kenneth Burke
ลง
Burke
David M. Levy
ลง
Levy
David Foster Wallace ลง
Wallace
สเปนเซอร์ จอห์นสัน ลง
จอห์นสัน
2.3 ผู้แต่ งที่เป็ นนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ บริ ษทั สมาคม หน่วยราชการ ให้
ลงชื่ อเต็มในการอ้างถึงครั้งแรก เมื่ออ้ างซ้าสามารถใช้ อักษรย่ อได้ แต่ หากอักษรย่ อซ้ากัน ต้ องลงชื่ อเต็ม
ทุกครั้ ง กรณี ที่มี ท้ งั ชื่ อหน่ วยงานใหญ่และหน่ วยงานย่อย ให้ใส่ เฉพาะชื่ อหน่ วยงานย่อย ยกเว้นชื่ อ
หน่ วยงานย่ อยที่ ใช้ ซ้ ากันในหลายๆ หน่ วยงาน ให้ ใส่ ชื่ อหน่ วยงานใหญ่ ที่ อยู่เหนื อขึ้ นไปก ากับ
ตามลาดับจากหน่ วยงานใหญ่ไปหน่ วยงานย่อยยัง เพื่อให้ทราบว่าเป็ นหน่วยงานย่อยของหน่วยงานใด
University of Michigan, Department of Psychology (2006)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์ (2548)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะอักษรศาสตร์ (2549)
2.4 ผู้แต่ งทีใ่ ช้ นามแฝง (Pseudonym) ให้ใส่ นามแฝงตามที่ปรากฏในงานเขียน
Idris
นายหนหวย
ชัย ราชวัตร
2.5 ผู้แต่ ง 2 คน ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งคนแรกแล้วตามด้วย & หรื อ and และ แล้วจึงใส่ ชื่อคนที่ 2
ทวีศกั ดิ์ ล้อมลิ้ม และภาณุ ธรรมสุ วรรณ (2534, น.20)
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และจรรยา สุ วรรณทัต, 2520, น.38)
Funk and Kolln (1992)
(Wegener & Petty, 1994)
2.6 ผู้แต่ ง 3-5 คน ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งทุกคน คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) แล้วใส่ & หรื อ
and ตามด้วยและ แล้วจึงใส่ ชื่อคนที่ 5
ดรุ ณี แก้วม่วง, นิธิ เอียวศีรวงศ์, สุ ทธิวงศ์ พงษ์ไพบูรย์, และเคี่ยม สังสิ ทธิเสถียร (2529)
(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993)
Carretie, Hinojosa, Martin-Loeches, Mecado, and Tapia (2004)
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2.7 ถ้ ามีผ้ แู ต่ ง 6 คนขึน้ ไป ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งคนแรกและใส่ ขอ้ ความว่า et.al. ในภาษาไทย
ใช้คาว่า และคนอื่นๆ
Harris et al. (2001)
(Kernis et al., 1993)
(สงวนศรี วรรณสู ตร และคนอื่นๆ, 2548)
2.8 การอ้ างอิงเอกสารทีไ่ ม่ ปรากฏผู้แต่ ง
กรณีเอกสารไม่ มีผ้ ูแต่ ง ให้ลงชื่อเรื่ อง หากชื่ อเรื่ องยาวมากไม่ตอ้ งใส่ ท้ งั หมด และลงปี
พิมพ์ สาหรับชื่ อบทความหรือชื่ อบทของหนังสื อ ใส่ เครื่องหมายอัญประกาศ ชื่ อหนังสื อให้ พิมพ์ ด้วย
อักษรตัวเอน การอ้างถึงงานที่เป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ลงอักษรตัวแรกของแต่ละคาเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่
ยกเว้นคานาหน้านาม (Article) คาบุพบท (Preposition) และคาสันธาน (Conjunction)
(Mosby’s dictionary of medicine nursing & health, 2009) เป็ นชื่ อหนังสื อไม่ยาวมาก
The quick brown fox jumped over the lazy dog (Fox in Socks, 2007) เป็ นชื่ อหนังสื อไม่
ยาวมาก
(แม่ น้าโขง-สาละวิน, 2549) เป็ นชื่อหนังสื อย่อจาก แม่ น้าโขง-สาละวิน: ผู้คน ผืน
นา้ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์
(“การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านปศุสัตว์,” 2550) เป็ นชื่อบทความไม่ยาวมาก
(“ธุ รกิจการประกันรถยนต์,” 2543) เป็ นชื่ อบทความย่อจาก ธุ รกิจการประกันภัย
รถยนต์ บนหนทางที่ตอ้ งเร่ งปรับตัว
A similar study was done of students learning to format research papers ("Using APA," 2001).
หากเอกสารระบุขอ้ ความว่า “ไม่ ปรากฏผู้แต่ ง” (Anonymous) ให้ใช้คาดังกล่าวในการ
อ้างอิงแทรกในเนื้อหาคัน่ ด้วยจุลภาคตามด้วยปี ที่พิมพ์
(Anonymous, 1998)
(ไม่ปรากฏผูแ้ ต่ง, 2541)
2.9 การอ้ างเอกสารมากกว่ าหนึ่งเรื่ องที่ผ้ ูแต่ งและปี พิมพ์ ซ้ากัน ระบุผแู ้ ต่งเพียงครั้งเดี ยว
และเรี ยงลาดับเอกสารตามปี ที่พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร ก ข ค ง สาหรับงานเขียนภาษาไทย หรื อ a b c d สา
หรับงานเขียนภาษาอังกฤษ ท้ายปี พิมพ์แต่ละปี คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,)
Several studies (Derryberry & Reed, 2005a, 2005b, in press-a; Rothbart, 2003a, 2003b)
(ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2548ก, 2548ข)
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2.10 การอ้ างเอกสารมากกว่ าหนึ่งเรื่ องที่มีผ้ ูแต่ งซ้ากัน ปี พิมพ์ ต่างกัน ให้ระบุชื่อผูแ้ ต่ง
ในการอ้า งครั้ งแรก หลัง จากนั้นลงเฉพาะปี พิ มพ์โดยเรี ยงลาดับเอกสารตามปี พิมพ์ คัน่ ด้วย
เครื่ องหมายจุลภาค สาหรับเอกสารที่อยูร่ ะหว่างการจัดพิมพ์ ใช้คาว่า กาลังจัดพิมพ์ หรื อ in press
ต่อจากปี ที่พิมพ์
Past research (Gogel, 1996, 2006, in press)
(Hersey & Blanchard, 1969, 1972, 1993)
(บุญยงค์ เกศเทศ, 2516, 2520, 2523, กาลังจัดพิมพ์)
2.11 การอ้ างเอกสารทีผ่ ้ ูแต่ งชื่ อสกุลซ้ากัน (สาหรับชาวต่ างประเทศ)
หากในรายการอ้างอิงมีเอกสารที่ผแู ้ ต่งมีชื่อสกุลซ้ ากัน ให้ลงอักษรย่อชื่อต้นและ
ชื่อกลาง (ถ้ามี) ของผูแ้ ต่งของแต่ละรายการแม้ปีพิมพ์จะต่างกัน
การอ้างอิงแทรกในเนือ้ หา
Among studies, we review M. A. Light and Light (2008) and I. Light (2006).
รายการอ้างอิง (Reference)
Light, I. (2006). Deflecting immigration: Networks, markets, and regulation in
Los Angeles. New York, NY: Russell Sage Foundation.
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.
2.12 การอ้ างเอกสารมากกว่ าหนึ่งเรื่องทีผ่ ้ แู ต่ งต่ างกัน ให้เรี ยงลาดับรายการอ้างถึงตาม
ตัวอักษรของชื่ อผูแ้ ต่ง คัน่ ด้วยเครื่ องหมายอัฒภาค (;) ในกรณี ที่การอ้างถึงมีท้ งั ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ให้เริ่ มที่งานเขียนภาษาไทยก่อน
(Bennis, 1989, p.23; Fisher et al., 1989, p. 18)
Ireys, Chernoff, Devet, et al. (2001) and Ireys, Chernoff, Stein, et al. (2001)
(จินตนา เนียมเปี ย, 2522, น.9; เพ็ญจันทร์ สุ นทราจารย์, 2525, น.20; อภิญญา กังส
นารักษ์, 2530, น.22)
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มีผลการศึกษาวิจยั จานวนมากพอสมควร (Boyatzis, 1982; McClelland, 1975; McClelland
 Boyatzis, 1982) ที่ ใ ช้เทคนิ คเครื่ องมื อแบบ TAT เพื่ อสารวจหาว่า ความต้องการเหล่ า นี้ มี
ความสัมพันธ์ ต่อความมี ป ระสิ ทธิ ผล และความเจริ ญก้าวหน้าทางอาชี พของผูน้ าอย่างไร โดยให้
คาตอบเป็ นผลสรุ ปว่า องค์ประกอบที่เหมาะสมต่อการมีประสิ ทธิ ผลทางการบริ หารสู งสุ ดสาหรับ
องค์ก รขนาดใหญ่ จะประกอบด้ว ยคุ ณ ลัก ษณะที่ มุ่ ง ความต้อ งการอ านาจทางสั ง คมสู ง (Strong
socialized power orientation) มีความต้องการมุ่งความสาเร็ จในระดับสู งปานกลาง (A moderately high
need for achievement) และมีความต้องการด้านความรักใคร่ ผกู พันในระดับค่อนข้างต่า (A relatively
low need for affiliation)
2.13 ผู้ แต่ งเป็ นบรรณาธิ ก าร ผู้รวบรวม ผู้ เรี ยบเรี ยง ให้ล งชื่ อบรรณาธิ การ หรื อผู้
รวบรวม หรื อผูเ้ รี ยบเรี ยง ตามด้วยปี พิมพ์ และส่ วนที่มีการอ้างถึง
Berlo (2005, p.24)
Wilcox (2006, chapter 1)
2.14 การอ้ างเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source) ในการอ้างเอกสารแทรกในเนื้ อหา
โดยที่ไม่ใช่ เอกสารต้นฉบับ ให้ระบุชื่อเอกสารต้นฉบับและคาว่า “อ้ างถึงใน” สาหรับภาษาไทย
หรื อ “as cited in” สาหรับภาษาอังกฤษตามด้วยชื่ อผูแ้ ต่งเอกสารทุติยภูมิและปี พิมพ์ สาหรับการลง
รายการอ้างอิงท้ายเล่ม ลงชื่อผูแ้ ต่งเอกสารทุติยภูมิเท่านั้น
Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003)
(สุ ภาค อินทองคง, 2524, น.105 อ้างถึงใน ขวัญใจ ฮีลีย,์ 2533, น.2)
2.15 การอ้ างบางส่ วน เช่น การอ้างอิงบางหน้า บท ภาพ ตารางหรื อสมการ ให้ลงเลข
หน้าโดยใช้ตวั ย่อ น. หรือ p. สาหรับการอ้าง 1 หน้า และ pp. สาหรับการอ้างเกิน 1 หน้า กรณี อา้ ง
เป็ นบท ใช้ บทที่ สาหรับงานเขียนภาษาไทย และ Chapter สาหรับภาษาอังกฤษ
พนัส หันนาคินทร์ (2524, น.18)
(ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข, 2008, ย่อหน้าที่ 3)
(นงลักษณ์ ลิ้มศิริ, 2549, บทที่ 3)
(Center for Diseases Control and Prevention, 2005, p. 10)
(Shimamura, 1983, Chapter 3)
Fisher (1995, pp. 23-40)
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2.16 การอ้ างเอกสารที่เป็ นงานแปล ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งที่เป็ นเจ้าของเรื่ องตามด้วยปี พิมพ์ของ
ต้นฉบับและปี พิมพ์ของฉบับแปลโดยใช้เครื่องหมายทับ (/) คัน่ ถ้าไม่ทราบปี พิมพ์ของต้นฉบับให้
ใส่ เฉพาะปี พิมพ์ของฉบับแปล ในกรณี ที่ไม่ทราบชื่อผูแ้ ต่งให้ใส่ ชื่อผูแ้ ปลแทนโดยไม่ตอ้ งระบุคาว่า
ผู้แปล ต่อท้ายชื่อ
(ปรามาท, 2005/2549)
(Castro, 2006/2008, p. 112)
(Laplace, 1814/1951)
2.17 การอ้างอิงงานคลาสสิ ก หากไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์ ให้อา้ งปี พิมพ์ฉบับแปลที่นามาใช้
โดยระบุคาว่า ฉบับแปล หรือ trans. หรื ออ้างปี พิมพ์ของงานฉบับที่นามาอ้างอิงพร้อมทั้งระบุวา่ เป็ น
ฉบับใด (Version)
(Aristotle, trans. 1931)
กรณี งานคลาสสิ กสมัยกรี กและโรมันรวมทั้งคัมภีร์ในศาสนาต่าง ๆ ให้ลงรายการ
ตามที่ใช้อา้ งอิงโดยอาจเป็ นบท ตอนหรื อบางบรรทัดซึ่ งจะใช้ตวั เลขเหมื อนกันทุกฉบับ ให้ลง
หมายเลขดังกล่าวแทนเลขหน้า และไม่จาเป็ นต้องมีรายการอ้างอิงท้ายเล่ม
(Qur’an 5:3-4)
2.18 การอ้างอิงการสื่ อสารระหว่ างบุคคล (Personal communication) เช่น จดหมาย
โต้ตอบส่ วนบุคคล บันทึก อีเมล กลุ่มสนทนา หรื อกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ การสัมภาษณ์ การ
สนทนาทางโทรศัพท์ ให้อา้ งถึงโดยระบุชื่อผูท้ ี่ทาการสื่ อสาร ประเภทของการสื่ อสาร และเดือน
วันที่, ปี ค.ศ. สาหรับการอ้างอิงที่เป็ นภาษาต่างประเทศ ถ้าเป็ นการอ้างอิงที่เป็ นภาษาไทย ให้ลงชื่อผู้
ที่ทาการสื่ อสาร ประเภทของการสื่ อสาร และวันที่ เดือน ปี พ.ศ. โดยอ้างอิงการสื่ อสารระหว่าง
บุคคลในเนือ้ หาเท่ านั้น ไม่ ต้องเขียนรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
T. K. Lutes (personal communication, April 18, 2001)
ชัยฤทธิ์ ยนต์เปี่ ยม (สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2549)
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2.19 การอ้างอิงตารางและภาพ
ในกรณี ที่ตารางอ้างมาจากเอกสารแหล่งอื่น การอ้างอิงให้เขียนใต้ตาราง เพื่อ
อธิ บายแหล่งที่มาของตารางดังกล่าว โดยใช้คาว่า Note. หรื อ หมายเหตุ. ตามด้วยคาว่า from และ
แหล่งที่มา
หมายเหตุ. จาก ศาสตร์ แห่ งสื่ อและวัฒนธรรมศึกษา (น. 55), โดย กาญจนา แก้วเทพ, 2544,
กรุ งเทพฯ: เอดิสันเพรสโปรดักส์.
หมายเหตุ. จาก “ต้นทุนทางตรงของการทาฟลูออไรด์วาร์ นิชในเด็กปฐมวัย,” โดย อมราภรณ์
สุ พรรณวิวฒั น์, สุ ภาวดี พรหมมา, และ ศรี สุดา ลีละศิธร, 2550, วิทยาสารทันตสาธารณสุข, 12(2),
น. 64.
Note. From Management 101 p.11, by M. Adams, 2009, Paris: Cafe College Press.
Note. From "Best management practices by age" by D. Adams and B. Matthies, 2010, Journal of
Management, 14(3), p.62.
หากมีการดัดแปลงตารางโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ให้ใช้คาว่า Adapted from
หรื อ ดัดแปลงจาก และให้ระบุปีลิขสิ ทธิ์ (Copyright by) และชื่อผูไ้ ด้รับอนุญาตในการลงตาราง
ในกรณี ใช้ภาพจากแหล่งอื่นในเนื้ อหาของงานเขียน ควรมีการเรี ยงลาดับของภาพ
ใช้คาว่า ภาพที่ ในภาษาไทย และใช้ Figure
(
พ
พ หรื อ
Figure 1 Figure 2) และวางตาแหน่งของรู ปภาพให้ใกล้กบั ส่ วนข้อความอธิ บายภาพให้มากที่สุด วาง
รู ปให้อยูต่ รงกลางหน้า ระบุชื่อและคาอธิ บายของภาพ และระบุแหล่งข้อมูลในบรรทัดเดียวกัน และ
ให้ระบุปีลิขสิ ทธิ์ (Copyright by) และชื่อผูไ้ ด้รับอนุญาตในการใช้ภาพ ดังตัวอย่าง
Note. Adapted from “Mixed Messages: Implications of Social Conflict and Social Support
Within Close Relationships for Adjustment to a Stressful Life Event,” by B. Major, J. M.
Zubek, M. L. Cooper, C. Cozzarelli, and C. Richards, 1997, Journal of Personality and Social
Psychology, 72, p. 1359. Copyright 1997 by the American Psychological Association.
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The nurse log (see Figure 1) is a common feature of Pacific Coast temperate rainforest
ecosystems, where the damp environment and rich nutrients of decaying trees provide ideal
condition for growing coniferous seedlings

Figure 1. Nurse log in Esowista Indian Reserve 3, British Columbia. From “Nurse Log,” by L.
Slayer, 2007, http://flickr.com/photos/riss/368673880

สรุ ปรู ปแบบการเขียนอ้ างอิงแทรกในเนื้อหา APA 6th
ประเภทของการ
อ้ างอิง

การอ้ างอิงในเนือ้ หา
หน้ าข้ อความครั้งแรก

การอ้ างอิงในเนือ้ หา
การอ้ างอิงในเนือ้ หา
การอ้ างอิงในเนือ้ หา
หน้ าข้ อความ ครั้ง
ท้ ายข้ อความครั้ง
ท้ ายข้ อความ ครั้งแรก
ต่ อไป
ต่ อไป

การอ้ างอิงงานเขียน สุมน ถนอมเกียรติ
เดียว ผู้แต่ งคนเดียว (2551)
Walker (2007)

สุมน ถนอมเกียรติ
(2551)
Walker (2007)

(สุมน ถนอมเกียรติ,
2551)
(Walker, 2007)

(สุมน ถนอมเกียรติ,
2551)
(Walker, 2007)

การอ้ างอิงงานเขียน นงลักษณ์ วิรัชชัย และ
เดียว ผู้แต่ งสองคน รัชนี บุญโสภา (2551)
Walker and Allen
(2004)

นงลักษณ์ วิรัชชัย และ
รัชนี บุญโสภา (2551)
Walker and Allen
(2004)

(นงลักษณ์ วิรัชชัย
และ รัชนี บุญโสภา,
2551)
(Walker & Allen,
2004)

(นงลักษณ์ วิรัชชัย
และ รัชนี บุญโสภา,
2551)
(Walker & Allen,
2004)

การอ้ างอิงงานเขียน ทัศนา หาญพล, นว
เดียว ผู้แต่ ง 3-5 คน นิตย์ เจียรนัย,
ประภัสสร พูนผล,
และภาณี อุบลศรี
(2546)
Bradley, Ramirez, and
Soo (1999)

ทัศนา หาญพล และคน
อื่นๆ
(2546)
Bradley et al. (1999)

(ทัศนา หาญพล, นว (ทัศนา หาญพล และ
นิตย์ เจียรนัย,
คนอื่นๆ, 2546)
ประภัสสร พูนผล,
(Bradley et al., 1999)
และภาณี อุบลศรี ,
2546)
(Bradley, Ramirez, &
Soo, 1999)
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การอ้ างอิงงานเขียน ปิ ยวรรณ แสงสว่าง
เดียว ผู้แต่ ง 6 คน และคนอื่นๆ (2547)
Wasserstein et al.
หรือมากกว่ า
(2005)

ปิ ยวรรณ แสงสว่าง
และคนอื่นๆ (2547)
Wasserstein et al.
(2005)

(ปิ ยวรรณ แสงสว่าง
และคนอื่นๆ, 2547)
(Wasserstein et al.,
2005)

(ปิ ยวรรณ แสงสว่าง
และคนอื่นๆ, 2547)
(Wasserstein et al.,
2005)

การอ้ างอิงผู้แต่ งนิติ องค์การส่ งเสริ มการ อ.ส.ท. (2552)
ท่องเที่ยวแห่งประเทศ NIMH (2003)
บุคคล มีตวั ย่ อ
ไทย
(อ.ส.ท., 2552)
National Institute of
Mental Health (NIMH,
2003)

(องค์การส่ งเสริ มการ อ.ส.ท. (2552)
ท่อง เที่ยวแห่งประเทศ (NIMH, 2003)
ไทย
[อ.ส.ท.], 2552)
(National Institute of
Mental Health
[NIMH], 2003)

การอ้ างอิงผู้แต่ งนิติ ราชบัณฑิตยสถาน
บุคคล ไม่ มตี วั ย่ อ (2552)
University of
Pittsburgh (2005)

(ราชบัณฑิตยสถาน,
2552)
(University of
Pittsburgh, 2005)

ราชบัณฑิตยสถาน
(2552)
University of
Pittsburgh (2005)

(ราชบัณฑิตยสถาน,
2552)
(University of
Pittsburgh, 2005)

การอ้างอิงไว้ท้ายเล่ม
เอกสารอ้างอิง คือ เอกสารทุกรายการที่มีการอ้างอิงถึ งในเนื้ อเรื่ อง ผูเ้ ขียนจะต้องรวบรวม
รายการเอกสารเหล่ า นี้ ม าจัด ท าเป็ นบัญ ชี ไ ว้ท ้า ยเล่ ม ของผลงานให้ ค รบ ส่ วนบรรณานุ ก รมจะ
รวบรวมรายชื่ อเอกสารที่มีการอ้างถึ งในเนื้ อเรื่ องและรายการเอกสารที่ผเู ้ ขียนมีการศึกษาแต่ไม่ได้
นามาอ้างถึงในเนื้ อเรื่ อง รายการเอกสารในเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมจะจัดเรี ยงไว้ตามลาดับ
อักษรผูแ้ ต่งหรื อตามลาดับอักษรตัวแรกของแต่ละรายการ
ในการลงรายการอ้างอิง
และบรรณานุกรมมีรูปแบบการลงรายการตามหลักเกณฑ์ตาม
ประเภทของสื่ อ มีรูปแบบที่เป็ นมาตรฐานสากล ซึ่ งแต่ละรู ปแบบอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างตาม
เหตุผลของแต่ละมาตรฐาน ดังนั้นผู้เขียนผลงานจะใช้ หลักเกณฑ์ รูปแบบใดก็ให้ ยดึ รู ปแบบนั้นตลอด
เล่มผลงานของตนเอง
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หลักเกณฑ์ การลงรายการบรรณานุกรม
การเขียนบรรณานุกรมจะต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ส่ วนผู้แต่ ง (Author) ได้แก่ บุคคล หรื อ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเขียนหรื อ
ผลิตเอกสาร สื่ อต่างๆ
ผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศให้ใช้นามสกุลขึ้นก่อน คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) แล้ว
ตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้น และชื่อกลาง
ถ้าผูแ้ ต่งเป็ นคนไทยให้ลงรายการด้วยชื่ อตัวและตามด้วยนามสกุล ในกรณี ที่
เขียนเอกสารเป็ นภาษาต่างประเทศอาจใช้แนวทางเดียวกันกับผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศได้ มีหลักเกณฑ์
ดังนี้
Bush, G. W.
1.1 บุคคลที่เป็ นสามัญชน
เขียนดังนี้
บรรหาร ศิลปอาชา
คานาหน้ านาม เช่น Mr, Mrs, Miss
สมัคร สุ นทรเวช
นาย, นาง, น.ส.
Clinton, B.
มีตาแหน่ ง เช่น President, Dean
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี , อธิการบดี, ส.ส.
King, Martin Luther
มีคุณวุฒิทางการศึกษา เช่น Ph.D , Dr.
เกษม วัฒนชัย
น.พ., พ.ญ., ดร.
ไตรรงค์ สุ วรรณคีรี
White, C. E.
มีตาแหน่ งทางวิชาการ เช่น
เสรี วงค์มณฑา
Professor , Assist . Prof.
เรื องเดช วงค์หล้า
ศ., ร.ศ., ผ.ศ., อาจารย์
Elizabeth II, Queen of the United Kingdom
1.2 บุคคลที่มีฐานันดรศักดิ์ ให้ลงพระนาม
ที่ใช้ทางราชการมาก่อน เช่น Queen, Prince Miller, W. T., Jr.
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ
สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
กัลยานิวฒั นา, สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ า
หม่อมเจ้า
สุ ภทั รดิส ดิศกุล, ม.จ.
หม่อมราชวงค์
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
หม่อมหลวง
จ้อย นันทิวชั ริ นทร์, ม.ล.
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1.3 บุคคลที่มีบรรดาศักดิ์ เช่น
เขียนดังนี้
Sir, Baron, Lord, Lady
ให้ลงนามสกุล คัน่ ด้วย จุลภาค (,)
จึงลงบรรดาศักดิ์ ตามด้วยชื่อ
ท่านผูห้ ญิง, คุณหญิง, คุณ, พระยา ฯลฯ
1.4 บุคคลที่มียศ หรือตาแหน่ งทางทหาร /
ตารวจให้ตดั ออก
พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ์
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ร.ต.อ. ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์
1.5 ผู้แต่ งทีเ่ ป็ นสมณศักดิ์
ผู้แต่ งทีเ่ ป็ นพระสั งฆราชและเชื้อพระวงศ์
ให้ลงพระนามจริ งก่อนแล้วกลับคานาหน้าที่
แสดงลาดับช้นเชื้ อพระวงศ์ไปไว้ขา้ งหลัง
โดยใช้เครื่ องหมายจุลภาค (,)
สมเด็จพระสั งฆราชทีเ่ ป็ นสามัญชน ให้ลง
ตาแหน่ง ตามด้วยนามเดิม
พระภิกษุทมี่ ีสมณศักดิ์ระดับต่าลงมา เช่น
เป็ นราชาคณะ พระครู ให้ลงชื่อตามสมณ
ศักดิ์น้ นั
ผู้แต่ งทีเ่ ป็ นพระภิกษุไม่ มีสมณศักดิ์ ให้ลง
นามฉายา
1.6 ผูแ้ ต่งที่ใช้นามแฝง (Pseudonym)
ไม่ทราบนามจริ ง ให้ใส่ คาว่า Pseud. หรื อ
นามแฝง ไว้ทา้ ยชื่อ คัน่ ด้วยเครื่ องหมาย
จุลภาค (,)
1.7 ผูแ้ ต่งที่เป็ นผู้รวบรวม (Compiler) ให้ใส่
คาว่า Comp. หรื อ Comps. หรื อ ผูร้ วบรวม
ไว้ทา้ ยชื่อ คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,)

Newton, Sir Isaac
Gordon, Lord George
พรทิพย์ โรจนสุ นนั ท์, คุณหญิง
จิตรวดี จุลานนท์, ท่านผูห้ ญิง

ชวลิต ยงใจยุทธ์
ทักษิณ ชินวัตร
ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์
ปรมานุ ชิ ต ชิ โ นรส, สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้า
กรมพระ

สมเด็จพระสังฆราช (สา)
สมเด็จพระสังฆราช (สุ ด)
พระเทพคุณธาร

พุทธทาสภิกขุ
ปัญญานันทภิกขุ
Richard, Poor, pseud.
นายหนหวย, นามแฝง
ชัย ราชวัตร, นามแฝง
Smith, J., (Comp.)
Smith, J. and Brown, E., (Comps.)
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สุ ทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์, (บก.)
1.8 ผูแ้ ต่งที่เป็ นบรรณาธิการ (editor)
ให้ใส่ คาว่า Ed. หรื อ Eds. หรื อ (บก.)ไว้ทา้ ย Smith, R. E.,(Ed.)
Smith, R. E. & Molly, J., (Eds.)
ชื่อ หากอ้างอิงบทใดบทหนึ่งในหนังสื อที่มี
บรรณาธิ การเฉพาะบทนั้น ๆ ลงชื่อบรรณาธิการ
ประจาบทใส่ คาว่า ใน หรื อ In นาหน้าชื่อ เขียน
บรรณาธิการ หรื อชื่อเรื่ องกรณี ไม่มีบรรณาธิ การ
ดังนี้
Taylor, J., (Tran.)
1.9 ผูแ้ ต่งที่เป็ นผู้แปล (Translator)
สุ นทร โคตรบรรเทา, ผูแ้ ปล
ให้ใส่ คาว่า Tran./Trans หรื อ ผูแ้ ปล
ไว้ทา้ ยชื่อ คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,)
1.10 ผู้แต่ ง 1-6 คน ให้ลงชื่อผูแ้ ต่งตามที่ปรากฏ Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R.,
Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993)
แล้วตามด้วย & หรื อ และ แล้วจึงใส่ ผแู ้ ต่งคน
กระสิ นธุ์ หังสพฤกษ์, เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์,
สุ ดท้าย
ประจวบ ฉายบุ, นิวฒ
ุ ิ หวังชัย, และ สุ ภทั รา อุไรวรรณ
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L.,
1.11 ถ้ ามีผ้ แู ต่ ง 7 คนขึน้ ไป ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่ง
Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T.,
คนแรกจนถึงคนที่ 6 แล้ว ตามด้วย
. . . Rubin, L. H. (2009)
เครื่ องหมายจุลภาคและมหัพภาค 3 จุด (. . .)
โดยหน้าและหลังแต่ละจุดต้องเว้นวรรค 1 ระยะ กาญจนา แก้วเทพ, สมสุ ข หินวิมาน, กระสิ นธุ์
หังสพฤกษ์, เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, ประจวบ
ตามด้วยชื่อผูแ้ ต่ง คนสุ ดท้าย
ฉายบุ, นิวฒ
ุ ์ ิ หวังชัย, . . . สุ ภทั รา อุไรวรรณ
1.12 ถ้าชื่อต้นของผูแ้ ต่งมีเครื่ องหมายยัติภงั ค์ (-) Laplace, P.-S.
ประกอบด้วย ให้ลงเครื่ องหมายดังกล่าวไว้ แล้ว Villa-Lobos, J.
ตามด้วยอักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) โดยไม่ตอ้ งเว้น
วรรคระหว่างชื่ อต้น และชื่อกลางอีก
1.13 ชื่อสกุลผูแ้ ต่งที่มีคานาหน้า (prefix) ซึ่งอาจ D’ Arienzo, N.
เป็ นคานาหน้านาม (article) หรื อคาบุพบท เช่น Des Granges, C.-M.
de, la, du, von เป็ นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อ Las Heras, M. A.
ทั้ง 2 อย่าง ให้ใส่ เป็ นส่ วนหนึ่งของชื่อสกุล
1.14 ถ้าไม่ ปรากฏชื่ อผู้แต่ ง ให้ลงรายการชื่อเรื่ องแทน
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1.15 ผู้แต่ งทีเ่ ป็ นสถาบันต่ างๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสร มูลนิธิ
ธนาคาร องค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ ให้ลงชื่อผูแ้ ต่งตามที่ปรากฏ ลงหน่วยงานใหญ่
ก่อนจึงตาม ด้วยชื่อหน่วยงานย่อย เช่น
Chiang Mai Rajabhat University. Faculty of Humanities and Social Sciences.
University of London. School of Pharmacy.
Unesco. Division of Educational Science.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สานักหอสมุด.
ธนาคารกรุ งเทพ. ส่ วนงานประชาสัมพันธ์.
2. ปี ทีพ่ มิ พ์
ให้ลงปี ที่พิมพ์ล่าสุ ดตามที่ปรากฏ โดยอยูใ่ นเครื่ องหมายวงเล็บ ( ) เช่น (2548)
ให้จบข้อมูลปี พิมพ์ดว้ ยเครื่ องหมายมหัพภาค (.) ส่ วนงานที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ให้ใช้ปีที่ผลิตงาน
นั้นแทน
ถ้าไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์ให้ระบุ (ม.ป.ป.) สาหรับเอกสารภาษาไทย และระบุ (n.d.)
หมายถึง no date of publication สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษ
สาหรับนิตยสาร จดหมายข่าว และหนังสื อพิมพ์ เอกสารหรื อโปสเตอร์ ที่เผยแพร่
ในการประชุม ให้ลงวัน เดือน ปี ในวงเล็บ เช่น (2550, 13 เมษายน) (2008, June) เป็ นต้น กรณี
ออกเป็ นฤดูกาล (สาหรับภาษาต่างประเทศ) ลงตามที่ปรากฏ
บทความที่อยูร่ ะหว่างการจัดพิมพ์ให้ใส่ คาว่า “in press” หรื อ “กาลังจัดพิมพ์” ใน
วงเล็บโดยไม่ตอ้ งลงวันเดือนปี
Briscoe, R. (in press). Egocentric spatial representation in action and perception. Philosophy and
Phenomenological Research. Retrieved from
http:cogprints.org/5780/1/ECSRAP.F07.pdf
เอกสารเก่าที่ไม่ให้รายละเอียดปี ที่พิมพ์แต่สามารถประมาณการระยะเวลา
ดังกล่าวได้ ให้ใส่ คาว่า ca.(circa) หรื อ ประมาณปี ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] เช่น [Allport, A.]. [ca. 1937].
หากเป็ นหนังสื อที่มีชุดที่มีหลายเล่ม (Multivolume)
ปี พิมพ์เป็ นช่วง
Koch, S. (Ed.) (1959-1963). Psychology: A study of science (Vol.1-6). New York, NY: McGrawHill.
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กรณี ไม่มีปีพิมพ์ แต่มีปีลิขสิ ทธิ์ (copyright) ให้ใส่ ปีลิขสิ ทธิ์ แทน โดยไม่ตอ้ งใส่
ตัวอักษร c (copyright) กากับ
3. ส่ วนชื่อเรื่อง (Title)
3.1 ชื่อบทความวารสาร บทความหนังสื อพิมพ์ บทในหนังสื อ ให้ พมิ พ์ตัวปกติ
3.2 ชื่ อหนังสื อที่ปรากฏในหน้ าปกใน ชื่ อเรื่ องของโสตทัศนวัสดุ ชื่ อวารสาร ชื่ อ
หนังสื อพิมพ์ ให้ พมิ พ์ด้วยตัวเอน เลขปี ทีข่ องวารสารให้ พมิ พ์ตัวเอนเช่ นกัน
3.3 หากเป็ นภาษาอั ง กฤษ ชื่ อ หนั ง สื อ ชื่ อ บทความวารสาร บทความ
หนังสื อพิมพ์ บทความในหนังสื อให้ ขนึ้ ต้ นด้ วยตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคาแรก สาหรับชื่อเรื่ องรอง (Sub
– Title) ซึ่ งเป็ นคาอธิ บายชื่อเรื่ อง ให้นามาลงไว้ดว้ ยและให้ข้ ึนต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคาแรก
เช่ นกัน และถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของชื่ อเรื่ อง หากเป็ นชื่ อวารสาร ชื่ อหนังสื อพิมพ์ ภาษาอังกฤษ ให้
ขึน้ ต้ นทุกคาด้ วยตัวพิมพ์ ใหญ่
ชื่อหนังสื อ
ชื่อหนังสื อ
ชื่อวารสาร
ชื่อวารสาร
ชื่อวารสาร
ชื่อบทความวารสาร

Three men on a horse
English: A guide to pronunciation
Journal of Marriage and Family
Newsweek
อนุสาร อ.ส.ท.
Work and family research in the first decade of the 21st century

3.4 ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับเอกสารอ้ างอิง ให้ลงต่อจากชื่อเรื่ องในวงเล็บโดยไม่มี
เครื่ องหมายใดๆ เช่น เลขของรายงาน (report number) เล่มที่ (volume number) เป็ นต้น ดังตัวอย่าง
Development of entry-level tests to select FBI special agents (Publication
No. FR-PRD-94-06)
3.5 ข้ อความแสดงลักษณะข้ อมูลประกอบชื่ อเรื่อง ให้ลงคาอธิบายในวงเล็บ
เหลี่ยมหลังชื่อเรื่ องโดยพิมพ์ตวั อักษรตัวแรกเป็ นตัวใหญ่ ตัวอย่างข้อความ เช่น
[Letter to the editor] [จดหมายถึงบรรณาธิการ]
[Special issue] [ฉบับพิเศษ]
[Special section] [ส่ วนพิเศษ]
[Monograph] [เอกสารเฉพาะเรื่ อง]
[Abstract] [สาระสังเขป]
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[Audio podcast] [ออดิโอ พอดแคส]
[Data file] [ไฟล์ขอ้ มูล]
[Brochure] [แผ่นพับ]
[Motion picture] [ภาพยนตร์ ]
[Lecture notes] [คาบรรยาย]
[CD] [ซีดี]
[Computer software] [โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ]
[Video webcast] [วิดีโอ เว็บแคส]
[Supplement material] [ส่ วนเพิม่ เติม]
4. ข้ อมูลเกีย่ วกับการพิมพ์
4.1 ครั้ งที่พิมพ์ (Edition) ให้ลงตามที่ปรากฏในหนังสื อ ในเครื่ องหมายวงเล็ บ
หลังชื่อเรื่ อง ยกเว้นหนังสื อที่พิมพ์ครั้งแรก หรื อ พิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ตอ้ งใส่ ครั้งที่พิมพ์ เช่น
(ฉบับปรับปรุ งใหม่)
(พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุ งใหม่)
(ฉบับแก้ไขปรับปรุ ง)
(พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม)
(พิมพ์ครั้งที่ 4)
ถ้าเป็ นภาษาอังกฤษใช้อกั ษรย่อ ed. เช่น
(Rev. ed.)
(2nded.)
(3rded.)
4.2 สถานที่พิมพ์ (Place of Publisher) ได้แก่ เมืองที่พิมพ์ ผูร้ ับผิดชอบในการ
พิมพ์และปี ที่พิมพ์ มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
4.2.1 เมื องที่ พิมพ์ ให้ ลงเฉพาะชื่ อเมื องหรื อชื่ อจังหวัดซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของ
ผูร้ ับผิดชอบในการพิมพ์ ไม่ตอ้ งใส่ ชื่อประเทศ สาหรับชื่ อเมืองในประเทศสหรัฐอเมริ กา หากเป็ น
ชื่ อเมืองที่มีอยู่ในหลายรัฐ เมืองที่ไม่เป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป หรื อซ้ ากับชื่ อเมืองในประเทศอื่น ให้ใส่
อักษรย่อรัฐกากับ ส่ วนชื่ อเมืองในประเทศอื่นๆ ถ้าเป็ นเมืองที่เป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวางไม่ตอ้ งใส่ ชื่อ
ประเทศกากับ ถ้าในเอกสารนั้นมีชื่อสานักพิมพ์ต้ งั อยูใ่ นเมืองมากว่า 1 เมือง ให้เลือกเมืองแรก เช่น
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กรุ งเทพฯ, กรุ งเทพมหานคร
หาดใหญ่
Boston, MA
Hillsdale, NJ

ลง กรุ งเทพฯ
ลง สงขลา
ลงว่า Boston
ลงว่า Hillsdale, NJ

หากเอกสารไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ ให้ระบุ (ม.ป.ท.) หมายถึง ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์สาหรับเอกสารภาษาไทย และระบุ (n.p.) หมายถึง No place of publishing สาหรับ
เอกสารภาษาอังกฤษ
4.2.2 ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ หากจัดทาโดยหน่ วยงาน องค์กร สมาคม
ทั้งทางราชการและเอกชน ให้นามาใส่ ลงในรายการผูร้ ับผิดชอบในการพิมพ์ได้ต้ งั แต่หน่ วยงาน
ระดับย่อยที่เป็ นผูจ้ ดั ทาจริ ง และหน่ วยงานระดับใหญ่แทนชื่ อสานักพิมพ์หรื อบริ ษทั ที่ เป็ นผูจ้ ดั พิมพ์
เช่น
กองแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
Special Libraries Association
หากปรากฏชื่อผูร้ ับผิดชอบในการพิมพ์มีสานักพิมพ์ และโรงพิมพ์
ให้ใส่ เฉพาะชื่ อสานักพิมพ์ โดยตัดคาว่าสานักพิมพ์ออก ยกเว้ นสานักพิมพ์ ในมหาวิทยาลัยให้ ใช้ คา
ว่าสานักพิมพ์ลงไปด้ วย สาหรับภาษาอังกฤษให้ตดั คา Company, Ltd. ดังตัวอย่าง
สานักพิมพ์ดอกหญ้า
McGraw – Hill Book Company
R & R Bowker Publishing Company
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลง ดอกหญ้า
ลง McGraw – Hill
ลง R & R Bowker
ลง สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ถ้าปรากฏเฉพาะชื่อโรงพิมพ์ ให้ลงคาว่า โรงพิมพ์ดว้ ย เช่น
โรงพิมพ์หว้ ยแก้ว
ลง โรงพิมพ์หว้ ยแก้ว
โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว
ลง โรงพิมพ์คุรุสภา
The Scarecrow Press Inc.
ลง Scarecrow Press
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลง โรงพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่ ว นหนึ่ งของส านัก พิ ม พ์ไ ทย ให้ ต ัด ค าว่ า ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ ากัด
บริ ษ ทั ในภาษาอัง กฤษให้ตดั ค าว่า Publishing, Company หรื อ Co., Incorporated หรื อ Inc.,
Cooperation หรื อ Corp.,Limited หรื อ Ltd. และ คาว่า The เช่น
บริ ษทั นานมี จากัด
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน่ จากัด
Clayton company

ลง นานมี
ลง ซี เอ็ดยูเคชัน่
ลง Clayton

หากเอกสารไม่ปรากฏผูร้ ับผิดชอบในการจัดพิมพ์ ให้ระบุ (ม.ป.พ.)
หมายถึง ไม่ปรากฏสานักพิมพ์ สาหรับเอกสารภาษาไทย และระบุ (n.p.) หมายถึง No Publisher สาหรับ
เอกสารภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์ การเขียนบรรณานุกรม
1. เริ่ มในหน้า ใหม่ พิ ม พ์ค าว่า “บรรณานุ กรม” หรื อ “เอกสารอ้างอิ ง ” กลาง
หน้ากระดาษ พิมพ์รายงานเป็ นภาษาอังกฤษให้ใช้อกั ษรตัวใหญ่ข้ ึนต้นแล้วตามด้วยอักษร ตัวเล็ก
เช่น “Bibliography” หรื อ “References” โดยพิมพ์ให้ห่างจากขอบบนประมาณ 1.5 นิ้ว และไม่ตอ้ ง
ขีดเส้นใต้
2. รายละเอี ยดของบรรณานุ ก รมเกี่ ยวกับชื่ อผูแ้ ต่ ง ชื่ อหนัง สื อ ชื่ อวารสาร ชื่ อ
สิ่ งพิมพ์อื่นๆ สถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์ ปี พิมพ์ ให้ใช้ขอ้ มูลจากหน้าปกในเป็ นหลัก
3. การจัดเรี ยงบรรณานุกรม จัดเรี ยงรายชื่อหนังสื อหรื อวัสดุตามลาดับอักษรชื่อผู้
แต่ง ตั้งแต่ ก-ฮ หรื อ A-Z ถ้าไม่มีชื่อผูแ้ ต่งให้เรี ยงตามตัวอักษรของชื่อเรื่ องนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
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3.1 เรี ยงตามรู ปพยัญชนะ - สระที่ปรากฏ ไม่เรี ยงตามเสี ยงที่อ่าน เช่น หย่า เรี ยงไว้
ที่พยัญชนะ ห และ อย่า เรี ยงไว้ที่พยัญชนะ อ
3.2 ถ้าเป็ นพยัญชนะตัวเดียวกัน ให้เรี ยงลาดับคาที่เป็ นชื่ อย่อมาเป็ นอันดับแรก
คาที่ประกอบด้วยพยัญชนะล้วนเรี ยงไว้ลาดับถัดมา และคาที่มีสระตามลาดับ เช่น
ช.ช้าง ชงโค ช้องนาง ชัชชม ชาติชาย ชานิ ชิต โชติช่วง
3.3 พยัญชนะที่มีสระ ให้เรี ยงลาดับสระดังนี้
–ะ
–
–ะ
–า
–ำา –ำิ –ำี –ำึ –ำื
–ำุ
–ำู
เ–
เ–ะ เ–า เ–าะ เ–ำิ เ–ำี เำะี
เ–ำื เ–ำืะ แ–
แ–ะ โ–
โ–ะ ใ–
ไ–
เช่น
กะทัดรัด กัณหา กาญจนา กาจร กุญชร เกรี ยงไกร ไกรศักดิ์
3.4 คาที่สะกดด้วยพยัญชนะตัวเดียวกัน วรรณยุกต์แตกต่างกัน ให้ดูพยัญชนะ
ตัวถัดไป ไม่เรี ยงลาดับตามเสี ยงวรรณยุกต์ เช่น
ส้มจุก สมชาย สมณศักดิ์ สมศักดิ์ ส้มโอ
3.5 ตัวเลขและคาย่อ หากเป็ นตัวแรกของรายการแหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการ
อ้างอิง ให้เรี ยงไว้ตรงพยัญชนะ ที่ตวั สะกดที่อ่านออกเสี ยง เช่น
ตัวเลข เช่น 20 ปี
ยีห่ ุบ
2 สหาย
คาย่อ เช่น ดร.ชิวาโก
ดอกฟ้ า
ดอกไม้สด
3.6 จัดเรี ยงตามคาแรกของข้อความโดยไม่คานึงถึง Articles (a an the) เช่น
The art of flower arranging
Consumer behavior
A guide to oriental ceramics
3.7 จัดเรี ยงตามลาดับตัวอักษรแต่ละตัวไปจนจบคาแต่ละคาย่อ ถ้าคาๆ นั้น
เหมือนกันจะจัดเรี ยงลาดับของคาถัดไป เช่น
East and West
Eastern country
Easy to read
3.8 ชื่อที่มี Prefix ให้ถือว่าเป็ นคาเดียวกับคาที่ตามมา
De La Mare, Walter John
Deland, Margaret
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3.9 คาที่มี Prefix M’ และ Mc จัดเรี ยงเช่นเดียวกับคาที่เขียนเต็ม
McIntyre
จัดเรี ยงที่
MacIntyre
McIntoch
จัดเรี ยงที่
MacIntoch
4. ถ้าเอกสารประกอบการเขียนนั้น มีหนังสื อหรื อเอกสารต่างประเทศ ให้เรี ยง
บรรณานุกรมหนังสื อภาษาไทยไว้ก่อน แล้วตามด้วยหนังสื อภาษาต่างประเทศ
5. การพิมพ์รายชื่อเอกสารอ้างอิงหรื อบรรณานุ กรมเล่มใหม่ให้ข้ ึนบรรทัดใหม่ ทุกครั้ง
โดยพิมพ์ชิดขอบกระดาษที่เว้นไว้ดา้ นซ้ายมือประมาณ 1.5 นิ้ ว ถ้าลงรายการไม่พอในหนึ่ งบรรทัด
ให้ข้ ึนบรรทัดใหม่ ย่อหน้าเขาไป 8 ช่วงอักษรให้พิมพ์ตวั ที่ 9 ถ้าไม่จบใน 2 บรรทัดให้ต่อในบรรทัด
ที่ 3 และ 4 ตามลาดับ โดยพิมพ์ให้ตรงกับบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ
6. การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่ องหมายวรรคตอนทุกชนิดให้เว้น 1 ระยะ ยกเว้น
เครื่ องหมาย (/)
7. ในกรณี เอกสารที่ นามาอ้างอิงเป็ นผลงานของผูแ้ ต่งคนเดี ยวกัน หรื อองค์กร
เดียวกันให้พิมพ์ชื่อผูแ้ ต่งทุกรายการแล้วเรี ยงตามปี ที่พิมพ์ โดยเรี ยงลาดับจากปี ที่พิมพ์จากปี พิมพ์เก่า
ไปปี พิมพ์ใหม่
รู ปแบบการลงรายการบรรณานุกรม
1. บทความในสิ่ งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้ แก่ วารสาร นิตยสาร หนังสื อพิมพ์และจดหมายข่ าว
1.1 บทความวารสารวิชาการ
1) ผู้แต่ งคนเดียว
การอ้างอิง
(นวนิตย์ อินทรามะ, 2541)
บรรณานุกรม นวนิตย์ อินทรามะ. (2541, เมษายน). การพัฒนาห้องสมุดกับการควบคุมคุณภาพ.
สานักวิทยบริ การ. 3(3), 3 - 7.
การอ้างอิง
(Bekerian, 1993)
บรรณานุกรม Bekerian, D.A. (1993, March). In search of the typical eyewitness. American
Psychologist, 48(2), 574 - 576.
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538, 2538)
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538. (2538). ราชกิจจานุเบกษาฉบับ
กฤษฎีกา, 112(ตอนที่ 4 ก), 1 - 21.
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2) ผู้แต่ ง 2 คน
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(จุมพล พูลภัทรชีวนั และรัตนา ตุงคสวัสดิ์, 2542)
จุมพล พูลภัทรชีวนั และรัตนา ตุงคสวัสดิ์. (2542, มีนาคม). วิวฒั นาการและ
ทางเลือกของนโยบายการครุ ศึกษาของรัฐบาลไทย. ครุ ศาสตร์ , 27(2), 98 - 106.

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Klimoski & Palmer, 1993)
Klimsoski, R., & Palmer, S. (1993, April). The ADA and the hiring process in
Organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and
Research, 45(2), 10 - 36.
3) ผู้แต่ ง 1-6 คน

การอ้างอิง
(อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง, สุ กรี รอดโพธิ์ ทอง, และวิชุดา รัตนเพียร, 2541)
บรรณานุกรม อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง, สุ กรี รอดโพธิ์ ทอง, และวิชุดา รัตนเพียร. (2541, สิ งหาคม).
แนวการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา.
ครุ ศาสตร์ , 27(1), 90 - 101.
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Borman, Hanson, Oppler, Pulakos, & White, 1993)
Borman, W. C., Hanson, M.A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., & White, L. A. (1993,
April). Role of early supervisory experience in supervisor performance.
Journal of Applied Psychology, 78(2), 443 - 449.

4) ผู้แต่ ง 7 คนขึน้ ไป ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งคนแรกจนถึงคนที่ 6 แล้ว ตามด้วย
เครื่ องหมายจุลภาคและมหัพภาค 3 จุด (. . .) โดยหน้าและหลังแต่ละจุดต้องเว้นวรรค 1 ระยะ ตาม
ด้วยชื่อผูแ้ ต่ง คนสุ ดท้าย
การอ้างอิง
(นพรัตน์ เศรษฐกุล และคนอื่นๆ, 2552)
บรรณานุกรม นพรัตน์ เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห์, พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์, ชยุตม์ สุ ขทิพย์, ปรี ชา
วิทยพันธุ์, จีรศักดิ์ แสงศิริ, … ดาริ น รุ่ งกลิ่น. (2552). ระบบสารสนเทศทั้ง
ภูมิศาสตร์ ล่ มุ น้ า้ ปากพนัง: การจัดการพืน้ ที่ป่าต้ นน้ า้ ในลุ่มน้ า้ ปากพนังเพื่อ
รั กษาสภาพแวดล้ อมและระบบนิเวศ. นครศรี ธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

25

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Miller, et al., 2009)
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A.,
Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Website usability for the blind
and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.
1.2 บทความในนิตยสาร

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(ล้อม เพ็งแก้ว, 2542)
ล้อม เพ็งแก้ว. (2542, มิถุนายน). สุ นทรภู่เกิดที่ไหน. ศิลปวัฒนธรรม, 20(8),
103 - 105.

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Posner, 1993)
Posner, M. I. (1993, October 29). Seeing the mind. Science, 262, 673 - 674.

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

1.3 บทความในจดหมายข่ าว ไม่ ปรากฏชื่ อผู้แต่ ง
(ราชภัฏกาหนดยุทธศาสตร์ เชิงรุ ก, 2542)
ราชภัฏกาหนดยุทธศาสตร์ เชิ งรุ กสู่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่ งชาติ ขอเวลา 3 ปี เห็นผล.
(2542, 27 สิ งหาคม). จดหมายข่ าวสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 1.

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(ใบประกอบวิชาชีพ, 2542)
ใบประกอบวิชาชีพ. (2542, 7 กันยายน). ข่ าวสารการฝึ กหั ดครู , 1.

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(The new health-care lexicon, 1993)
The new health-care lexicon. (1993, August/September). Copy Editor, 4, 1 - 2.

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

1.4 บทความหนังสื อพิมพ์
(ภาคภูมิ ป้ องภัย, 2542)
ภาคภูมิ ป้ องภัย. (2542, 3 กรกฎาคม). มุมที่ถูกลืมในพระราชวังบางปะอิน.
มติชน, น.12.
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การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Erlich, 1994)
Erlich, R.S. (1994, June 28). Chain a paradise for counterfeit CDs.
Bangkok Post, p. 4.

1.5 บทความหนังสื อพิมพ์ ไม่ ปรากฏชื่ อผู้แต่ ง
การอ้ างอิง
(ภาษีน้ ามัน, 2542)
บรรณานุกรม ภาษีน้ ามัน คิดตามอัตราตามปริ มาณ. (2542, 29 กันยายน). มติชน, น. 2.
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(New drug, 1993)
New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15).
The Washington Post, p. A12.
1.6 บทบรรณาธิการทีไ่ ม่ ปรากฏชื่อบรรณาธิการ

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(สงครามกับการปฏิวตั ิ, 2554)
บรรณาธิการ: สงครามกับการปฏิวตั ิ เราไม่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น [บรรณาธิการ].
(2554, 9 กุมภาพันธ์). คมชัดลึก, น. 4.

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(“What is a disaster,” 2006)
Editorial: “What is a disaster” and why does this question matter? [Editorial].
(2006). Journal of Contingencies and Crisis Management. 14, 1-2.

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

1.7 บทความแปล
(เบริ ดแ์ ซล และเฮนสเลย์, 2539)
เบริ ด์แซล, ดี. จี., และเฮนสเลย์, โอ. ดี. (2539, ธันวาคม). แบบจาลองการ
วางแผน กลยุทธ์แนวใหม่. (ดวงพร พงศ์พาณิ ชย์ และคนอื่นๆ , ผูแ้ ปล),
บรรณศาสตร์ , 2, 33-49.
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1.8 วารสารฉบับพิเศษ
ลงชื่อบรรณาธิการและชื่อประจาฉบับนั้นๆ หากไม่มีบรรณาธิ การ ลงชื่อเรื่ อง
เป็ นลาดับแรกตามด้วยปี พิมพ์
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(สุ จิตต์ วงษ์เทศ, 2530)
สุ จิตต์ วงษ์เทศ. (บรรณาธิ การ). (2530). บ้านเชียง [ฉบับพิเศษ]. ศิลปวัฒนธรรม.

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Haney & Wiener, 2004)
Haney, C., & Wiener, R. L. (Eds.). (2004). Capital punishment in the United
States [Special issue]. Psychology, Public Policy, and Law, 10(4).46

1.9 บทความวารสารออนไลน์ ทมี่ ี DOI
Digital Object Identifier (DOI: ตัวระบุวตั ถุดิจิทลั ) เป็ นตัวบ่งชี้ถาวรของ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั หรื อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ทาหน้าที่เป็ นรหัสทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทลั คล้ายกับเลข ISBN หรื อ ISSN โดยรหัสนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของ
การกาหนด DOI คือ เพื่อความเป็ นเอกลักษณ์ของเอกสารดิจิทลั (uniqueness) มีการจัดการระบบ
(handle resolution) มีการใช้งานร่ วมกัน (interoperability) และมีความคงที่ของข้อมูล (Persistence)
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Herbs-Damm & Kulik, 2005)
Herbs-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: 1037/0278-6133.24.2.225
1.10 บทความวารสารออนไลน์ ทไี่ ม่ มี DOI

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(บงการ หอมนาน, 2551)
บงการ หอมนาน. (2551). เทคโนโลยีกบั การควบคุมด้วยตรรกะฟัซซี ตาม
ขั้นตอนและฟังก์ชนั่ สมาชิก. ไมโครคอมพิวเตอร์ , 26(271), 153-156.
สื บค้นจาก http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=5753
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การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Judson & Klee, 2011)
Judson, R. A., & Klee, E. (2011). Big bank, small bank: Monetary policy
implementation and banks’ reserve management strategies. Journal of
Economics and Business, 63(4), 306-328. Retrieved from
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148619511000142

1.11 บทความทีไ่ ม่ มี DOI หากเป็ นภาษาอืน่ ใส่ ชื่อเรื่องทีแ่ ปลเป็ นภาษาอังกฤษไว้
ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ด้ วย
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, 2550)
จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช. (2550). ประสิ ทธิ ผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่ องการดูแลผูป้ ่ วย ขณะใส่ เครื่ องช่วยหายใจ [Effectiveness of computer
assisted instruction lessons in nursing care for the patient with
respiratory ventilator]. วารสารการศึกษา พยาบาล, 18(1), 9-15.

1.12 บทความฉบับทีเ่ ผยแพร่ ออนไลน์ ก่อนฉบับตีพมิ พ์ มี DOI
ส่ วนใหญ่เป็ นบทความที่ส่งให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณาก่อน (Peer- review) ลง
รายการโดยใช้คาว่า advance online publication และใส่ URL หากไม่มี DOI เมื่อบทความได้รับการ
ตีพิมพ์แล้ว ให้ลงรายการปี ที่พิมพ์ตามที่เป็ นจริ ง
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Von Ledebur, 2007)
Von Ledebur, S.C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees
in companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance
online publication. DOI:10.1057/palgrave.kmrp.8500141
1.13 บทความในนิตยสารออนไลน์

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(ความรักจะดีถา้ มีสุขภาพเป็ นเลิศ, 2554)
ความรักจะดีถา้ มีสุขภาพเป็ นเลิศ. (2554, 1 กุมภาพันธ์). ชี วจิต, 12(296). สื บค้น
จาก http://www.cheewajit.com/articleView.aspx?cateId=2&articleId=2032
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การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Clay, 2008)
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/
1.14 จดหมายข่ าวออนไลน์ ไม่ ปรากฏผู้แต่ ง ลงรายการด้ วยชื่อเรื่อง

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(ยกเว้นภาษีเงินได้, 2554)
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก.
(2554, มิถุนายน). DLO Tax Newsletter, 8. สื บค้นจาก
http://www.dlo.co.th/node/394
(“Six sites meet,” 2006)
Six sites meet for comprehensive anti- gang initiative conference. (2006,
November/December). OJJDP News@aGlance. Retrieved from
http://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/216681/topstory.html
1.15 บทความหนังสื อพิมพ์ออนไลน์

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(“อังกฤษพิจารณา,” 2554)
อังกฤษพิจารณาแก้กฎสื บสันตติวงศ์ให้ “พระธิดา” สามารถเป็ นกษัตริ ยไ์ ด้.
(2554, 19 มกราคม). มติชนออนไลน์ . สื บค้นจาก
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?
newsid=1295414263&grpid=&catid=06&subcatid=0600
(Brody, 2007)
Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New
York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com

1.16 เอกสารเฉพาะเรื่องออนไลน์ (Monograph)
ถ้าระบุเลขประจาฉบับ ให้ใส่ ไว้ในวงเล็บ เช่น (1, Serial No. 231) หากพิมพ์
แยกเป็ นฉบับพิเศษของวารสาร ลงฉบับที่ และตอนที่ ไว้ในวงเล็บต่อจากปี ที่
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การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Ganster, Schaubroeck, Sime, & Mayes, 1991)
Ganster, D. C., Schaubroeck, J. Sime, W. E., & Mayes, B. T. (1991). The
Nomological validity of the Type A Personality among employed adults
[Monograph]. Journal of Applied Psychology, 76(3, Pt. 2), 143-168.
doi:10.1037/0021- 9010.76.1.143.

1.17 ส่ วนเพิ่มเติมของวารสาร (Supplemental Material) ที่เผยแพร่ เฉพาะผ่าน
ออนไลน์เท่านั้น ให้ลงลักษณะของข้อมูลนั้นๆ ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] เพื่อความชัดเจน เช่น [แผนที่]
[Podcast] เป็ นต้น
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Marshall-Pescini & Whiten, 2008)
Marshall-Pescini, S., & Whiten, A. (2008). Social learning of nut-cracking
behavior in East African sanctuary-living chimpanzees (Pan troglodytes
schweinfurthii) [Supplemental material]. Journal of Comparative
Psychology, 122, 186-194. doi:10. 1037/0735-7036.122.2.186

1.18 การอ้างอิงบทคัดย่ อ
1) การอ้างอิงบทคัดย่อเสมือนเอกสารต้ นฉบับ โดยทัว่ ไปต้องอ้างบทความ
ฉบับเต็ม อย่างไรก็ตาม บทคัดย่อก็สามารถถูกอ้างอิงในเนื้ อหาและลงในรายการอ้างอิงได้ดว้ ย
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(วราภรณ์ ปัญญาวดี, ชพิกา สังขพิทกั ษ์, จิราภรณ์ ก้อนสุ รินทร์ , นุชจรี ปิ มปาอุด,
และนภดล สนวิทย์, 2553)
วราภรณ์ ปัญญาวดี, ชพิกา สังขพิทกั ษ์, จิราภรณ์ ก้อนสุ รินทร์ , นุชจรี ปิ มปาอุด,
และนภดล สนวิทย์. (2553). การประเมินราคาแฝงเพื่อการปรับปรุ ง
ทรัพยากรน้าของครัวเรื อนผูใ้ ช้นา้ ประปาในเขตพื้นที่ปลายลุ่มน้าแม่สา
จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ , 28(4), 1-15.
บทคัดย่อสื บค้นจาก http://www.econ.tu.ac.th/doc/article/fulltext/280.pdf
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การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Lassen, Steele, & Sailor,2006)
Lassen, S.R., Steele, M.M., & Sailor, W. (2006).The relationship of schoolwide positive behavior support to academic achievement in an urban
middle school. Psychology in the School, 43, 701-712. Abstract
retrieved from http://www.interscience.wiley.com
2) การอ้างอิงบทคัดย่อจากฐานข้ อมูล

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Hare & O’Neill, 2000)
Hare, L. R., & O’Neill, K. (2000). Effectiveness and efficiency in small
academic peer groups. Small Group Research 31, 24-35. Abstract
retrieved from Sociological Abstracts database. (Accession
No.200010185)
2. รู ปแบบการลงรายการบทในหนังสื อ
2.1 บทในหนังสื อทีเ่ นือ้ หาแยกแต่ ละบท และมีผ้ เู ขียนประจาบท
(สมบูรณ์ พรรณาภพ, 2535)
สมบูรณ์ พรรณาภพ. (2535). อภิปรัชญากับการศึกษา. ใน คณะกรรมการโครงการ
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (บรรณาธิการ),
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ (น.407–415).
กรุ งเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ.
(Massaro, 1992)
Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical model of
perception. In H. L. Pick, Jr., P.Van den Broek, & D.C.Knill (Eds.),
Cognition : Conceptual and methodological issues (pp.5184).Washington, D.C : American Psychological Association.
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การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

2.2 เนือ้ หาในหนังสื อชุ ด
(เทียนฉาย กีระนันทน์, 2540)
เทียนฉาย กีระนันทน์. (2540). การวางแผนและการจัดทาโครงการของรัฐ.
ใน สมหวัง พิริยานุวฒั น์ (บรรณาธิการ). รวมบทความทางการประเมิน
โครงการ: ชุดรวมบทความ (เล่มที่ 4, น. 1-24). กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
(Maccoby & Martin, 1983)
Maccoby, E. E. & Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of
the family: Parent-child interaction. In E. M. Hetherington (Ed.),
Manual of child psychology, Vol. 4: Social development. New
York: John Wiley and Sons.
2.3 บทในหนังสื อสารานุกรม
(นันทสาร สี สลับ, 2542)
นันทสาร สี สลับ. (2542). ภูมิปัญญาไทย. ใน สารานุกรมไทยสาหรั บเยาวชนโดย
พระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว (pp.11 – 30), 23.
(Bergmann, 1993)
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The New Encyclopedia Britannica
(pp.501 – 508), 26.
2.4 บทความแปลในหนังสื อชุ ด หรือ หนังสื อรวมเล่ ม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Freud, 1961)
Freud, S. (1961). The ego and the id. In J. Strachey (Ed. & Trans.). (1961). The
Standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud
(Vol.19, pp. 3-66). London: Hogarth Press. (Original work published
1923).
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การอ้างอิง
บรรณานุกรม

2.5 บทความแปลและพิมพ์ซ้าในหนังสื อรวมเล่ม
(Piaget, 1970/1988)
Piaget, J. Extracts from Piaget’s theory (G. Gellerier & J. Langer, Trans.). (1988). In
K. Richardson & S. Sheldon (Eds.), Cognitive Development to
Adolescence : A Reader ( pp.3 – 18). Hillsdale, NJ: Erlbaum. (Reprinted
from Manual of Child Psychology (pp.703-732), by P. H. Mussen, Ed.,
1970, New York: Wiley)

3. หนังสื อ
3. 1 หนังสื อทัว่ ไป
การอ้างอิง
(ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม, 2541)
บรรณานุกรม
ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม. (2541). การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐา
สารสนเทศแห่ งชาติเพื่ อการศึกษา. กรุ งเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี .
การอ้างอิง
(Mitchell & Larson, 1987)
บรรณานุกรม Mitchell, T. R. & Larson, J.R., Jr. (1987). People in organizations: An
introduction to organizational behavior. (3rded.). New York: McGraw-Hill
การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

3.2 หนังสื อทีผ่ ้ แู ต่ งเป็ นหน่ วยงานราชการ
(กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน, 2535)
กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน. (2535). รวมบทความการศึกษานอกโรงเรี ยน เล่ ม 11.
กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
(Australian Bureau of Statistics, 1991)
Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age
and sex in statistical local areas. (New South Wales, June 1990)
(No. 3209.1). Canberra, Australian Capital Territory: Author.

34

การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

3.3 หนังสื อทีม่ ีผ้ ูรับผิดชอบในการจัดทา เช่ น บรรณาธิการ ผู้รวบรวม
(อดุลย์ วิริยเวชกุล, 2541)
อดุลย์ วิริยเวชกุล (บรรณาธิการ). (2541). คู่มือจัดการเรี ยนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา. นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
(Gibbs & Huang, 1991)
Gibbs, J.T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological
interventions with minority youth. San Francisco: Jossy-Bass.

การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

3.4 หนังสื อทีไ่ ม่ ปรากฏชื่ อผู้แต่ ง
(สวดมนต์ ไหว้ พระฉบับชาวบ้ านและผู้ปฏิ บัติธรรม, 2541)
สวดมนต์ ไหว้ พระฉบับชาวบ้ านและผู้ปฏิ บัติธรรม. (2541). กรุ งเทพฯ: สุ วรี ิ ยาสาส์น.
(Merriam-Webster’s, collegiate dictionary, 1993)
Merriam-Webster’s collegiate dictionary. (1993). (10th ed.). Springfield, MA:
Merriam-Webster.

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

3.5 หนังสื อทีม่ ีช่วงการพิมพ์ มากกว่า 1 ปี มีหลายเล่มจบ
(Koch, 1959 - 1963)
Koch, S. (Ed.). (1959 – 1963). Psychology: A study of science (Vols.1 - 6). New
York: McGraw-Hill.
.

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

3.6 หนังสื ออ้างอิง
(สุ ธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ , 2529)
สุ ธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ (บรรณาธิการ). (2529)/ สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ.
2529 เล่ ม 1 - 10. สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒสงขลา
(Sadie, 1980)
Sadie, S. (Ed.). (1980). The new gorve dictionary of music and musicians (Vols.1 –
20). (6th ed). London: Macmillan, 1980.
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การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

3.7 หนังสื อแปล
(อาร์มสตรอง, 2549)
อาร์มสตรอง, เอ็ม. (2549). การบริ หารทรั พยากรบุคคลเชิ งกลยุทธ์ : คู่มือ
สาหรั บการนาไปปฏิ บัติ (อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง, ผูแ้ ปล). กรุ งเทพฯ:
เอ็กซเปอร์เน็ท. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2000).
(Laplace, 1951)
Laplace, P.S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott &
F.L. Emory, Trans.) New York: Dover. (Original work published 1814).
3.8 หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
(กฎหมายสามัญประจาบ้ าน, n.d.)
กฎหมายสามัญประจาบ้ าน. (n.d.). สื บค้นจาก http://www.ilovelibrary.com/
book_detail_nologin.php?id=06600008323&group=BK-007
(O’ Keefe, (n.d.)
O’ Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from
http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID+135
3.9 หนังสื อฉบับอิเล็กทรอนิกส์
(Ochs, 2004)
Ochs, S. (2004). A history of nerve functions: From animal spirits to
molecular mechanisms [ebrary Reader version]. Retrieved from
http://www.ebrary.com/corp/
3.10 หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบุ DOI

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Schiraldi, 2001)
Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A
guide to healing, recovery, and growth [Adobe Digital Edition Version].
doi: 10.1036/0071393722
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3.11 เอกสารเฉพาะเรื่อง (Monograph) จากฐานข้ อมูล
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Thomas, 2002)
Thomas, N. (Ed.). (2002). Perspectives on the community college. A journey
of discovery [Monograph]. Retrieved from http://eric.ed.gov/
3.12 บทจากหนังสื อชุ ดทีเ่ ป็ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Strong & Uhrbrock, 1923)
Strong, E. K., Jr., & Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. In
L. Outhwaite (Series Ed.), Personnel Research Series: Vol. 1. Job
analysis and the curriculum (pp. 140-146). doi:10. 1037/10762-000
3.13 หนังสื ออ้างอิงออนไลน์

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Graham, 2005)
Graham, G. (2005). Behaviorism. In E.N. Zalta (Ed.), The Stanford
encyclopedia of philosophy (Fall 2007 ed.). Retrieved from
http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/
3.14 รายงานทางเทคนิค และรายงานการวิจัย (Technical and Research

Reports)
การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

3.14.1 รายงานการวิจัย
(บุญมา พงษ์โหมด และคนอื่นๆ, 2542)
บุญมา พงษ์โหมด และคนอื่นๆ. (2542). งานวิจัยเรื่ องการศึกษาสภาพแวดล้ อม
วัดโสธรวรารามวรวิหาร. ฉะเชิงเทรา: สถาบันราชภัฏราชนคริ นทร์ .
(ศุภชั ศุภชลาศัย, 2539)
ศุภชั ศุภชลาศัย. (2539). รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่ องลู่ทางและโอกาสทางส่ งออก
และผลกระทบจากการมีเขตการค้ าเสรี อาเซี่ ยน (สาหรั บอุตสาหกรรมสิ่ งทอ)
เสนอต่ อสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย. กรุ งเทพฯ: ฝ่ ายแผนงาน
เศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
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การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

3.14.2 รายงานทางราชการที่ผ้ ูแต่ งเป็ นหน่ วยงาน
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539)
มหาวิทยาลัยศิลปากร. บัณฑิตวิทยาลัย. (2539). รายงานประจาปี 2538. กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง
(National Institute of Mental Health, 1990)
National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental
illness (DHHS Publication No. ADM 90 - 1679). Washington, D.C: U.S.
Govemment Printing Office.
3.14.3 รายงานทางราชการออนไลน์ ทผี่ ้ ูแต่ งเป็ นหน่ วยงาน
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2552)
กระทรวงการต่างประเทศ. (2552). รายงานประจาปี ของกระทรวงการ
ต่ างประเทศ พ.ศ. 2552. สื บค้นจาก http://www.mfa.go.th/web/
3010.php?id=3936
(National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute, 2552)
U.S. Department of Health and Human Services,
. (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
3.14.4 รายงานคณะทางาน
(คณะกรรมการติดตามผลการมีงานทาของบัณฑิต, 2542)
คณะกรรมการติดตามผลการมีงานทาของบัณฑิต. (2542). รายงานการติดตามผล
ผู้สาเร็ จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ปี การศึกษา 2540-2541.
กรุ งเทพฯ: สานักวิจยั และฝ่ ายทะเบียนวัดผล สถาบันราชภัฏสวนสุ นนั ทา.
(Employee Benefit Research Institute, 1992)
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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3.14.5 รายงานทีผ่ ้ แู ต่ งมิใช่ หน่ วยงาน
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Broadhurst & Maller, 1991)
Broadhurst, R.G., & Maller, R.A. (1991). Sex offending and recidivism
(Tech. Rep. No.3). Nedlands, Western Australia: Crime Research
Centre.University of Western Australia

3.14.6 รายงานทางเทคนิค
การอ้างอิง
(Mazzeo, Druesne, Reffeld, Checketts, & Muhistein, 1991)
บรรณานุกรม Mazzeo, J., Druesne, P. C., Checketts, K.T. & Muhistein, A. (1991).
Comparability of computer and paper-and-pencil scores for CLEP
general examinations (College Board Rep. No. 91 - 5). Princeton, NJ:
Educational Testing Service.
3.15 รายงานการประชุ มและเอกสารประกอบการประชุ มวิชาการ (Meetings,
Proceedings, and Symposia)
3.15.1 เอกสารนาเสนอในการประชุ ม
การอ้างอิง
(ลมุน รัตนากร, 2529)
บรรณานุกรม ลมุน รัตนากร. (2529, ธันวาคม). ระบบห้ องสมุด. เอกสารเสนอต่อที่ประชุมของ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, กรุ งเทพฯ.
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Lee, 1982)
Lee, Hwa-Wei. (1992, June). Exchange Librarians. Paper presented at the
Annual Conference of the American Library Association, Philadelphia.

39

3.15.2 บทความในเอกสารประกอบการประชุ มวิชาการทีพ่ ิมพ์ เผยแพร่ ใช้
รู ปแบบเดียวกับการลงรายการอ้างอิงบทในหนังสื อรวมเล่ม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(สมประวิณ มันประเสริ ฐ, 2550)
สมประวิณ มันประเสริ ฐ. (2550). การศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้า
เสรี ต่อกิจกรรมทาง เศรษฐกิจรายพื้นที่ของประเทศไทย. ใน คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน: การประชุมวิชาการระดับชาติของนัก
เศรษฐศาสตร์ ครั้ งที่ 3 (น. 207-239). กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.

(Deci & Ryan, 1991)
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self:
Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska
Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation
(pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.
หมายเหตุ ชื่อการประชุมที่เป็ นภาษาต่างประเทศ อักษรตัวแรกของแต่ละคาให้ใช้ตวั พิมพ์ใหญ
ยกเว้นคาบุพบท คาสันธาน และคานาหน้านาม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

3.15.3 บทความในเอกสารประกอบการประชุ มวิชาการจัดพิมพ์ สม่าเสมอออนไลน์
(Herculano-Houzel, Collins, Wong, Kaas, & Lent, 2008)
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, USA, 105, 12593-12598.
doi:10.1073/pnas.0805417105
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การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

3.15.4 สาระสั งเขปของเอกสารประกอบการประชุ มวิชาการ สามารถสื บค้ นออนไลน์ ได้
(Liu, 2005)
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 Infromation Systems,
Miami, FL. Abstract retrieved from
http://iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm
3.16 วิทยานิพนธ์ (dissertation and master’s theses)
3.16.1 วิทยานิพนธ์ ทวั่ ไป
(ธี ระพันธ์ ชนาพรรณ, 2548)
ธีระพันธ์ ชนาพรรณ. (2548). การจัดการการสื่ อสารของคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีผล ต่ อการตัดสิ นใจเข้ าศึกษาต่ อระดับปริ ญญา
ตรี ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Boroughs, 2010)
Boroughs, B.S. (2010). Social networking websites and voter
turnout. (Master’s thesis). Georgetown University, Faculty of the
Graduate School of Arts and Sciences.
3.16.2 วิทยานิพนธ์ จากฐานข้ อมูลเชิ งพาณิชย์ (Commercial Database)

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(McNiel, 2006)
McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative
discussing growing up with an alcoholic mother. (Master’s thesis).
Available from ProQuest Dissertations and Theses database (UMI No. 1434728)
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การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

3.16.3 วิทยานิพนธ์ จากฐานข้ อมูลสถาบันการศึกษา
(วีระภัทร์ แก้วนอกเขา, 2554)
วีระภัทร์ แก้วนอกเขา. (2554). มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการขายพ่ วง.
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต) สื บค้นจาก
http://search.library.tu.ac.th/
(Adams, 1973)
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/

3.16.4 วิทยานิพนธ์ จากเว็บไซต์
(อรทัย จุลสุ วรรณรักษ์, 2550)
อรทัย จุลสุ วรรณรักษ์. (2550). การค้ ามนุษย์ ในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ). สื บค้น
จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option
=show&browse_type=title&titleid =164530
(Bruckman, 1973)
Bruckman, A. (1973). MOOSE Crossing: Construction, community, and
learning in a networked virtual world for kids.(Doctoral
dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved
from http://www-static.cc.gatech.edu/-asb/thesis/
3.16.5 สาระสั งเขปวิทยานิพนธ์ ดุษฏีบัณฑิต ในฐานข้ อมูล DAI

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Yoshida, 2001)
Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation. Dissertation Abstracts
International, 62, 7741A.
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การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

3.17 บทวิจารณ์
3.7.1 บทวิจารณ์ หนังสื อ
(ภาวนา เขมะรัตน์, 2534)
ภาวนา เขมะรัตน์. (2534). [วิจารณ์หนังสื อเรื่ อง การปรั บปรุ งระบบราชการ
ด้ านการจัดการองค์ การ, โดย อมร รักษาสัตย์ และ ถวัลย์ วรเทพพุฒิ
พงษ์]. วารสารพัฒนบริ หารศาสตร์ , 36(2), 249.
(Schatz, 2000)
Schatz, B. R. (2000). 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
3.17.2 บทวิจารณ์ วดี ิทัศน์

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Axelman & Shapiro, 2007)
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]. PsyCRITIQUES, 52(51).
doi:10.1037/a0009036
3.17.3 บทวิจารณ์ วดี ิโอเกม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(McShea, 2009)
McShea, T. (2009, August 3). Fat Princess review: This silly twist on
capture- the-flag is as funny as it is strategic, but balance issues keep it
from greatness [Review of the video game, Fat Princess, Titan Studios,
2009]. Retrieved from http://www.gamespot.com/ps3/action/fatprincess
/review.html
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3.17.4 บทวิจารณ์ บทความทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Commentary)
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Wolf, 2005)
Wolf, K. S. (2005). The future for deaf individuals is not that bleak [Peer
commentary on the paper “Decrease of deaf potential in a mainstreamed
environment” by K.S. Wolf]. Retrieved from
http://www.personalityresearch.org/papers/hall.html#wolf

4. โสตทัศนวัสดุ
4.1 ภาพยนตร์
การอ้างอิง
(อิทธิสุนทร วิชยั ลักษณ์, 2544)
บรรณานุกรม อิทธิสุนทร วิชยั ลักษณ์ (ผูก้ ากับ). (2544). โหมโรง [ภาพยนตร์ ]. ประเทศไทย:
สหมงคลฟิ ล์มอินเตอร์ เนชัน่ แนล.

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(King, & Henckel von Donnersmarck, 2010)
King, G. (Producer), & Henckel von Donnersmarck, F. (Director).
(2010). The tourist [Motion picture]. United States of America:
Columbia Pictures.

4.2 วีดิทศั น์ ให้ระบุประเภทของสื่ อโสตทัศนวัสดุไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
เหลี่ยม [ ] ว่า [DVD] หรื อ [ดีวดี ี]
การอ้างอิง
(American Psychological Association, 2000).
บรรณานุกรม American Psychological Association. (Producer). (2000). Responding
therapeutically topatient expressions of sexual attraction [DVD].
Available from http://www.apa.org/videos/
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4.3 Podcast (พอดแคส) ให้ระบุประเภทไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ]
ว่า [ออดิโอ พอดแคสต์] หรื อ [Audio podcast]
การอ้างอิง
(Van Nuys, 2007)
บรรณานุกรม Van Nuys, D. (Producer). (2007, December 19). Shrink rap radio [Audio
podcast]. Retrieved from http://www.shrinkrapradio.com/
4.4 ตอนจากภาพยนตร์ ชุดทางโทรทัศน์ ให้ระบุประเภทไว้ในเครื่ องหมาย
วงเล็บเหลี่ยม [ ] ว่า [Television series episode] หรื อ [ตอนจากภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์]
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Egan & Alexander, 2005)
Egan, D. (Writer), & Alexander, J. (Director). (2005). Failure to
communicate [Television series episode]. In D. Shore (Executive
producer), House. New York, NY: Fox Broadcasting.

4.5 เพลง (Music recording) ให้ระบุประเภทไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บเหลี่ยม [
] ว่า [CD] หรื อ [ซีดี]
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Lang, 2008)
Lang, K. D. (2008). Shadow and the frame. On Watershed [CD]. New
York, NY: Nonesuch Records.

หมายเหตุ ในการลงรายการอ้างอิงแทรกในเนื้ อหาให้ใส่ ชื่อวงดนตรี หรื อลาดับของเพลงในแผ่น
เช่น “Shadow and the Frame” (Lang, 2008, track 10)
4.6 แผนทีส่ ื บค้ นออนไลน์ ให้ระบุประเภทไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ]
ว่า [Map] หรื อ [แผนที่]
การอ้างอิง
(Lewis County Geographic Information Services, 2002)
บรรณานุกรม 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/census-pop-dens_2000.pdf
.
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5. ชุ ดข้ อมูล Data sets โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ ข้อมูล และการวัด (Measurement instruments) หมายถึง ข้อมูลดิบหรื อเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการวัด รายการอ้างอิงท้ายงานเขียนไม่จาเป็ นสาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มาตรฐานและภาษาในการทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word, Excel, Java, Adobe
Photoshop, SAS, SPSS การอ้างอิงแทรกในเนื้ อหา ให้ระบุชื่อโปรแกรมพร้อมหมายเลข version
โดยชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อภาษาคอมพิวเตอร์ และชื่อชุดข้อมูล จะไม่พิมพ์ตวั เอน และ
ไม่เขียนรายการอ้างอิงให้กบั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีการแจกจ่ายจากัด
5.1 ชุ ดข้ อมูล (Data Sets)
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Pew Hispanic Center. (2004).)
Pew Hispanic Center. (2004). Changing channels and crisscrossing cultures: A
survey of Latinos on the news media [Data file and code book].
Retrieved from http://pewhispanic.org/datasets/
5.2 เครื่องมือในการวิเคราะห์ ข้อมูล และการวัด (Measurement

instruments)
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Freidlander, Escudero, & Heatherington, 2002)
Freidlander, M. L., Escudero, V., & Heatherington, L. (2002). E-SOFTA:
Systems for observing family therapy alliance [Software and training
videos]. Unpublished instrument. Retrieved from http://www.softasoatif.com
5.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

Comprehensive Meta-Analysis (Version 2)
Comprehensive Meta-Analysis (Version 2) [Computer software]. Englewood,
NJ: Biostat.
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5.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ (Apparatus)
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Eyelink II [Apparatus and software], 2004)
Eyelink II [Apparatus and software]. (2004). Mississauge, Canada: SR Research.

6. งานเขียนทีไ่ ม่ ได้ ตีพมิ พ์เผยแพร่ หรืองานเขียนทีต่ ีพมิ พ์เผยแพร่ อย่างไม่ เป็ น
ทางการ ได้แก่ งานเขียนที่อยูใ่ นกระบวนการพิมพ์ หรื องานเขียนที่เสนอสานักพิมพ์เพื่อตีพิมพ์แล้ว
หรื องานเขียนที่เสร็ จแล้วแต่ไม่ส่งสานักพิมพ์ ทั้งนี้รวมถึงงานเขียนที่ยงั ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างเป็ น
ทางการ แต่สามารถค้นได้บนเว็บไซต์ส่วนตัว หรื อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หากอ้างอิงงานต้นฉบับที่เตรี ยมการเพื่อส่ งพิมพ์ เมื่อตีพิมพ์แล้วต้องแก้ไขรายการ
อ้างอิงเป็ นฉบับสมบูรณ์ที่พิมพ์
6.1 ต้ นฉบับสิ่ งพิมพ์ทไี่ ม่ ได้ จัดพิมพ์เผยแพร่ ทวั่ ๆ ไป
การอ้างอิง
(Depret & Fiske, 1993)
บรรณานุกรม Depret, E. F., & fiske, S.T. (1993). Perceiving the powerful: Intriguing
individuals versus threatening groups. MA: University of
Massachusetts at Amherst. (Unpublished manuscript).
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

6.2 ต้ นฉบับ (Manuscripts) ทีไ่ ม่ ได้ ตีพมิ พ์เผยแพร่ มีการอ้างอิงมหาวิทยาลัย
(Blackwell & Conrod, 2003)
Blackwell, E., & Conrod, P. J. (2003). A five-dimensional measure of drinking
motives.Unpublished manuscript, Department of Psychology, University
of British Columbia, Vancouver, Canada.
6.3 ต้ นฉบับทีอ่ ยู่ในกระบวนการพิมพ์ หรือ งานเขียนทีเ่ สนอสานักพิมพ์ เพือ่

ตีพมิ พ์ แล้ว
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Ting, Florsheim, & Huang, 2008)
Ting, J. Y., Florsheim, P., & Huang, W. (2008). Mental health help-seeking in
ethnic minority populations: A theoretical perspective. Manuscript
submitted for publication.
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หมายเหตุ ถ้าเป็ นงานเขียนภาษาไทยใช้คาว่า ต้นฉบับเสนอเพื่อตีพิมพ์
เอกสารที่อยูร่ ะหว่างจัดทา ให้ลงรายการเช่นเดียวกับเอกสารเสนอเพื่อตีพิมพ์ เปลี่ยน
คาอธิบายเป็ น Manuscript in preparation (เอกสารอยูร่ ะหว่างจัดทา)
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

6.4 ข้ อมูลดิบจากการศึกษา ยังไม่ มีชื่อเรื่อง
(Bordi & LeDoux, 1993)
Bordi, F., & LeDoux, J. E. (1993). [Auditory response latencies in rat auditory
cortext]. Unpublished raw data.

6.5 งานทีย่ ังไม่ ตีพมิ พ์ เผยแพร่ แต่ ปรากฏบนเว็บไซต์ ของผู้เขียน สิ่ งพิมพ์ที่
จัดพิมพ์จานวนจากัด
การอ้างอิง
(Mitchell, 2000)
บรรณานุกรม
Mitchell, S. D. (2000). The import of uncertainty. Retrieved from
http://philsci-archive.pitt.edu/archive/00000162
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

6.6 งานทีไ่ ม่ ตีพมิ พ์ เผยแพร่ แต่ ปรากฏบนฐานข้ อมูล ERIC
(Kubota, 2007)
Kubota, K. (2007). “Soaking” model for learning: Analyzing Japanese
learning/teaching process from a socio-historical perspective. Retrieved
from ERIC database. (ED498566)

7. เอกสารจดหมายเหตุ
หมายถึง จดหมายส่ วนบุคคล ต้นฉบับที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ แผ่นพับที่มีการ
จากัดการให้ยมื และจุลสาร เอกสารภายในหน่วยงาน กฤตภาค เอกสารอื่น และโสตทัศนวัสดุ เช่น
ภาพถ่าย เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นต้น ซึ่ งอาจจะเป็ นของส่ วนบุคคล เป็ นของหน่วยงาน หรื อเป็ นของหอ
จดหมายเหตุ
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7.1 จดหมาย
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(ราชสุ ภาวดี, พระยา, ม.ป.ป.)
ราชสุ ภาวดี, พระยา. (ม.ป.ป.). [จดหมายเหตุรัชกาลที่ 5]. คิดการเรื่ องเลิกทาษ
และอากรบ่อนเบี้ย (มัดที่ 154 เลขที่ 13). หอสมุดวชิรญาณ,
กรุ งเทพฯ.

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Frank, 1935)
Frank, L. K. (1935, February 4). [Letter to Robert M. Ogden].
Rockefeller Archive Center (GEB series 1.3 Box 371, Folder 3877).
Tarrytown, NY.
7.2 จดหมายจากคอลเล็คชั่ นส่ วนบุคคล

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Zacharius, 1953)
Zacharius, G. P. (1953, August 15). [Letter to William Rickel (W. Rickel,
Trans.)]. Copy in possession of Hendrika Vanda Kemp.
7.3 คอลเล็คชั่นจดหมายจากหอจดหมายเหตุ

(Allport, 1930-1967)
Allport, G. P. (1930-1967). Correspondence. Gordon W. Allport Papers
(HUG 4118.10), Harvard University Archives, Cambridge, MA.
หมายเหตุ หากเป็ นจดหมายส่ วนบุคคลซึ่ งสาธารณชนไม่สามารถเข้าใช้ได้ ให้ลงเฉพาะการอ้างอิง
ในเนื้อหาเท่านั้น เช่น (Allport, G. W., 1930-1967, Allport to E. G. Boring, March 1, 1939)
การอ้างอิง
บรรณานุกรม
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7.4 เอกสารทีไ่ ม่ ได้ ตีพมิ พ์ เผยแพร่ เอกสารการบรรยายจากหอจดหมายเหตุ
หรือคอลเล็คชั่ นส่ วนบุคคล
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Berliner, 1959)
Berliner, A. (1959). Notes for a lecture on reminiscences of Wundt and
Leipzig. Anna Berliner Memoirs (Box M50). Archives of the History of
American Psychology, University of Akron, Akron, OH.

7.5 เอกสารจดหมายเหตุทมี่ ีชื่อผู้แต่ งหรือปี ผลิตทีแ่ น่ ชัดแต่ ไม่ ระบุไว้ ในเอกสาร
ให้ใส่ ขอ้ มูลดังกล่าวในวงเล็บเหลี่ยม [ ] และเครื่ องหมายปรัศนี (?) และคาว่า ประมาณ หรื อ ca.
สาหรับภาษาอังกฤษ
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Allport, ca.1937)
[Allport, A. ?]. [ca. 1937]. Marion Taylor today – by the biographer.
Unpublished manuscript. Marion Taylor Papers. Schlesinger
Library. Radcliffe College, Cambridge, MA.
7.6 เอกสารจดหมายเหตุของนิติบุคคล

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Subcommittee on Mental Hygiene Personnel in School Programs, 1949)
Subcommittee on Mental Hygiene Personnel in School Programs.(1949,
November 5-6). Meeting of Subcommittee on Mental Hygiene
Personnel in School Programs. David Shakow Papers (M1360).
Archives of the History of American Psychology, University of
Akron, Akron, OH.
7.7 เทปการสั มภาษณ์ในหอจดหมายเหตุ

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Smith, 1989)
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.

50

7.8 บทสั มภาษณ์ แต่ ไม่ มีเทปบันทึก
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Sparkman, 1973)
Sparkman, C.F. (1973). An oral history with Dr.Colley F.
Sparlman/Interviewer: Orley B. Caudill. Mississippi Oral History
Program (Vol.289), University of Southern Mississippi,
Hattiesburg.
7.9 บทความในหนังสื อพิมพ์ จากหอจดหมายเหตุหรือจากคอลเล็คชั่ นส่ วนบุคคล

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Psychoanalysis institute to open, 1948)
Psychoanalysis institute to open. (1948, September 18). [Clipping from an
unidentified Dayton, Ohio newspaper]. Copy in possession of author.
7.10 เอกสารประวัติศาสตร์ ที่จากัดการให้ ยมื

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(Sci-Art Publishers, 1935)
Sci-Art Publishers. (1935). Sci-Art Publications [Brochure].Cambridge,
MA: Author, A.A. Roback Papers (HUGEP 104.50, Box 2, Folder
“Miscellaneous Psychological Materials”), Harvard University
Archives, Cambridge, MA.
7.11 ภาพถ่ าย

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(ภาพพระที่นงั่ อนันตสมาคม, ม.ป.ป.)
[ภาพพระที่นงั่ อนันตสมาคม]. (ม.ป.ป.). (ภ. สบ.19.2.1/9). ภาพส่ วนบุคคลเจ้ากา
วิละวงศ์ ณ เชี ยงใหม่ . กองจดหมายเหตุแห่ งชาติ. กรุ งเทพฯ.

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Photographs of Robert M. Yerkes, ca. 1917-1954)
[Photographs of Robert M. Yerkes]. (ca. 1917-1954). Robert Mearns
Yerkes Papers (Box 137, Folder 2292). Manuscripts and Archives,
Yale University Library, New Haven, CT.61
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7.12 แผนที่ แบบแปลน แผนผัง
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(กระทรวงมหาดไทย, 2438)
กระทรวงมหาดไทย. (2438). แผนที่กรมราชเลขาธิ การ รั ชกาลที่ 5. [แผนที่
แสดงที่พกั ทหาร ฝ่ ายสยามจับพวกขบถปาหัง]. (ผ. ร.5 ม.25). กอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.

8. เอกสารโบราณ
เอกสารโบราณ เช่น สมุดไทยขาว สมุดไทยดา กระดาษเพลา กระดาษฝรั่ง
สมุดฝรั่ง ใบจุม้ หนังสื อใบลาน เป็ นต้น การลงรายการอ้างอิงของเอกสารโบราณใช้องค์ประกอบ
ดังนี้ ชื่อผูส้ ร้าง หรื อชื่ อผูเ้ ขียนหรื อเรี ยบเรี ยงเอกสารนั้น ปี ที่สร้าง ชื่ อของเอกสารโบราณ
ประเภทของวัสดุ ลักษณะเส้นที่บนั ทึก เช่น เส้นหมึก เส้นดินสอ เส้นจาร เส้นขาว (เส้นสี ขาวบน
พื้นดา) เส้นรงค์(เส้นหลายสี ) ชื่อสถาบันที่เป็ นเจ้าของ เลขที่เอกสารของสถาบันที่เป็ นเจ้าของ

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

8.1 หนังสื อใบลาน
1) หนังสื อใบลาน ที่ปรากฏชื่ อผู้แต่ ง ชื่ อแบบฉบับและชื่ อฉบับ
(พระธรรมศิริ, ม.ป.ป.)
พระธรรมศิริ. (ม.ป.ป.). บาลีพระขุททกสิ กขา. [หนังสื อใบลาน]. (เลขที่ 3980/
ก/1).เส้นจารฉบับทองทึบ. หอสมุดแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.
2) หนังสื อใบลาน ทีไ่ ม่ ปรากฏชื่อผู้แต่ ง แต่ มีชื่อแบบฉบับและชื่อฉบับ
(ปั ญญาสชาดก, ม.ป.ป.)
ปั ญญาสชาดก. สมุททโฆสชาดก. (ม.ป.ป.). [หนังสื อใบลาน]. (เลขที่ 813/ฉ./1).
เส้นจารฉบับล่องชาด. หอสมุดแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.
8.2 หนังสื อสมุดไทย
(ความทรงจา เรื่ องกรุ งเก่ าเสี ยแล้ วเจ้ าตากมาตั้งเมืองธนบุรี จ.ศ. 1129, จ.ศ. 2310)
ความทรงจา เรื่ องกรุ งเก่ าเสี ยแล้ ว เจ้ าตากมาตั้งเมืองธนบุรี จ.ศ. 1129. (จ.ศ.2310).
[หนังสื อสมุดไทยดา]. (เลขที่ 28 หมวดจดหมายเหตุ ธบ.). เส้นขาว.
หอสมุดแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.
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การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

8.3 กระดาษเพลา
(กฎกระทรวงกลาโหม, จ.ศ.2354)
กฎกระทรวงกลาโหมได้ แก่ พระยานครศรี ธรรมราช จ.ศ. 1173. [กระดาษเพลา].
(เลขที่ 15. หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.2.). เส้นดินสอ. หอสมุดแห่งชาติ.
กรุ งเทพฯ.
8.4 กระดาษฝรั่ง
(สาเนาพระบรมราชโองการจ.ศ. 1138, จ.ศ. 2319)
สาเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138. [กระดาษฝรั่ง]. (เลขที่ 7/ก หมวด
จดหมายเหตุ ธบ.). เส้นหมึก. หอสมุดแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.
8.5 สมุดฝรั่ง
(สาเนาคาปรึ กษาเรื่ องตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ และข้ าราชการ จ.ศ. 1144, 2325)
สาเนาคาปรึ กษาเรื่ องตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ และข้ าราชการ จ.ศ. 1144.
หอสมุดแห่งชาติ, 2325. (สมุดฝรั่ง. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นหมึก.
เลขที่ 1/ข หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.1).

9. กระดานข่ าวบนอินเทอร์ เน็ต Electronic Mailing List และ สั งคมออนไลน์
ได้แก่ เว็บบล็อก (Weblog) กลุ่มข่าว (Newsgroup) กลุ่มออนไลน์ (Online forum) กลุ่มสนทนา
(Discussion group) และElectronic mailing lists
9.1 ข้ อความจากกลุ่มข่ าวสาร (News Group) กลุ่มสนทนา (Discussion Group)
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Rampersad, 2005)
Rampersad, T. (2005, June 8). Re: Traditional knowledge and traditional
cultural expressions [Online forum comment]. Retrieved from
http://www.wipo.int/roller/comments/pisforum/Weblog/
theme_eight_how_can_cultural#comments
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การอ้างอิง
บรรณานุกรม

9.2 ข้ อความโพสต์ ใน Electronic Mailing List
(Smith, 2006)
Smith, S. (2006, January 5). Re: Disputed estimates of IQ [Electronic mailing
list message]. Retrieved from http://tech.groups.yahoo.com/group/
forensicnetwork/message/670
9.3 ข้ อความในเว็บบล็อก
1) เว็บบล็อกโพสต์ (Weblog post)

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(PZ Myers, 2007)
PZ Myers. (2007, January 22). The unfortunate prerequisites and
consequences of partitioning your mind [Web blog post]. Retrieved
fromhttp://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prere
quisites.php
2) เว็บบล็อกคอมเม้ นต์ (Weblog comment)

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(MiddleKid, 2007)
MiddleKid. (2007, January 22). Re: The unfortunate prerequisites and
consequences of partitioning your mind [Web blog message]. Retrieved
from http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/
the_unfortunate_prerequisites.php
9.4 วีดิทศั น์ โพสต์ ในบล็อก (Video Blog Post)

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Norton, 2006)
Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch
[Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLOXZs
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การอ้างอิง
บรรณานุกรม

10. สารสนเทศจากเว็บไซต์
10.1 การอ้างอิงทั้งเว็บไซต์
(United States Environmental Protection Agency, 2004)
United States Environmental Protection Agency. (2004, July). Drinking
water standards. Retrieved from US EPA website http://water.epa.gov/drink
10.2 หน้ าเว็บเพจ

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Shiva, 2006)
Shiva,V. (2006, February). Bioethics: A third world issue. Nativeweb.
Retrieved from http://www.nativeweb.org/pages/legal/shiva.html
10.3 หน้ าเว็บเพจ ไม่ มีผ้ แู ต่ ง

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Media giants, 2001)
Media giants. (2001). Frontline: The Merchants of Cool. Retrieved from PBS
Online http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/cool/giants/
10.4 รู ปภาพจากเว็บไซต์

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Goya, 1800)
Goya, F. (1800). The family of Charles IV. Retrieved from Museo National
del Prado website http://www.metmuseum.org/toah/hd/goya/
hd_goya.htm

