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บทที� 1 

 

รูปเล่มงานวจัิยบณัฑิตศึกษา 

 

งานวิจยับณัฑิตศึกษา เป็นงานวิจยัที�เป็นส่วนหนึ�งของการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แบ่งเป็น 

สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 

 

1.1 ส่วนประกอบของสารนิพนธ์/วทิยานิพนธ์/ดุษฎนีิพนธ์ 

 

 การเขียนและพิมพ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์จาํเป็นต้องจัดรูปแบบให้ถูกต้องตาม

ข้อกาํหนดของบัณฑิตวิทยาลยัโดยปกติเล่มสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์แบ่งเป็น 5 ส่วน

ตามลาํดบั  คือ  ส่วนนาํส่วนเนื�อเรื�องส่วนอา้งอิงส่วนภาคผนวก  และ ส่วนประวติัผูวิ้จยั 
 

1.1.1 ส่วนนํา ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ดงัตารางที� �.� 

 

ตารางที� 1.1 องคป์ระกอบของส่วนนาํเล่มสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

องค์ประกอบ รายละเอยีด 

1) ปกนอก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นปกแขง็ สีกรมท่า เดินตวัอกัษรสีทองทั�งหนา้ ประกอบดว้ย 

1.1) ตรามหาวิทยาลยัรังสิต ขนาดความสูง 3.5 ซม. วางกึ�งกลางปก  

ห่างจากขอบกระดาษบน 2.5 ซม. 

1.2) ชื�อเรื�องภาษาไทย 

1.3) ชื�อเรื�องภาษาองักฤษ 

1.4) ชื�อของนักศึกษา ให้ระบุเพียงชื�อนามสกุลเท่านั� น ยกเว้น  

หากมี ยศ ฐานนัดรศกัดิ�  ราชทินนาม สมณศกัดิ�  ใหร้ะบุดว้ย 

1.5) ระบุขอ้ความไวส่้วนทา้ยของหนา้ 
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ตารางที� 1.1 องคป์ระกอบของส่วนนาํเล่มสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ต่อ) 

องค์ประกอบ รายละเอยีด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) สนัปกนอก ประกอบดว้ย 

2.1) เลขที�สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

2.2) ชื�อสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์

2.3) ชื�อ นามสกลุ นกัศึกษา ผูว้ิจยั 

2.3) ปีการศึกษา ที�สาํเร็จ 

3) ใบรองปก     เป็นกระดาษวา่ง 1 แผน่ 

4) ปกในภาษาไทย มีขอ้ความเหมือนปกหนา้ 

5) ปกในภาษาองักฤษ มีขอ้ความเหมือนปกหนา้เฉพาะภาษาองักฤษ 

6) หนา้อนุมติัภาษาไทย มีรายนามและลายมือชื�อของคณะกรรมการสอบ และคณบดี

บณัฑิตวิทยาลยัเป็นภาษาไทย 

7) หนา้อนุมติัภาษาองักฤษ   มีรายนามและลายมือชื�อของคณะกรรมการสอบ  และคณบดี

บณัฑิตวิทยาลยั  เป็นภาษาองักฤษ 

8) กิตติกรรมประกาศ เป็นการกล่าวคาํขอบคุณผูที้� ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือใน

การศึกษาคน้ควา้  ความยาวไม่เกิน 1 หนา้ และพิมพ์ชื�อนักศึกษา

ทา้ยขอ้ความ 

9) บทคดัย่อภาษาไทย ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนขอ้มูลสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎี

นิพนธ์ ไดแ้ก่ รหัสและชื�อนามสกุลนักศึกษา สาขาวิชาเอกและ 

ชื�อย่อปริญญา  คําสําคัญ หัวข้อการศึกษา อาจารย์ที�ปรึกษา 

อาจารย์ที�ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)  และส่วนของบทคัดย่อ ซึ� งเป็น

เนื�อความย่อของการศึกษาทั�งเล่ม ควรชดัเจน กะทดัรัด ครอบคลุม 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั วิธีวิจยั ผลการวิจยั  ไม่ควรเกิน 300 คาํและ

ไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A� (มากที�สุดไม่ควรเกิน 1 ½)  

10) บทคดัย่อภาษาองักฤษ   มีขอ้ความและรูปแบบเช่นเดียวกบับทคดัยอ่ภาษาไทย 

วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบบันี� เป็นส่วนหนึ�งของการศึกษาตาม 

หลกัสูตร................................สาขาวิชา ………………………    

วิทยาลยั / คณะ .............................................. 

(เวน้ � บรรทดั) 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรังสิต 

ปีการศึกษา XXXX 
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ตารางที� 1.1 องคป์ระกอบของส่วนนาํเล่มสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ต่อ) 

องค์ประกอบ รายละเอยีด 

11) สารบญั เป็นรายการแสดงส่วนประกอบสําคัญทั� งหมดของเล่มรายงาน  

โดยมีเลขหนา้กาํกบัแต่ละส่วนที�เรียงตามลาํดบัของเนื�อหาในเล่ม

รายงาน 

12) สารบญัตาราง เป็นรายการระบุชื�อและตาํแหน่งหนา้ของตารางทั�งหมดที�ปรากฏ

ในเล่มรายงาน โดยเรียงตามลาํดบัก่อนหลงัที�ปรากฏในรายงาน 

13) สารบญัรูป เป็นรายการระบุชื�อและตาํแหน่งหนา้ของรูปทั�งหมดที�ปรากฏใน

เล่มรายงาน โดยเรียงตามลาํดบัก่อนหลงัที�ปรากฏ 

14) คาํอธิบายสญัลกัษณ์และ

คาํยอ่ (ถา้มี) 

เป็นส่วนที�ให้คาํอธิบายหรือขยายความสัญลกัษณ์และคาํย่อต่าง ๆ 

ที�ปรากฏในรายงาน 

 

1.1.2 ส่วนเนื�อเรื�อง ประกอบดว้ย บทที� � ถึง บทที� � มีรายละเอียดดงัตารางที� �.� 

 

ตารางที� 1.2 องคป์ระกอบของส่วนเนื�อเรื�องในเล่มสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

องค์ประกอบ รายละเอยีด 

บทที� 1  บทนาํ เป็นการนําเอาเคา้โครงสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ที�ผ่าน

ความ เห็ น ช อบ แล้ว  (Proposal) ม ารายงาน ไว้ใน บ ท นี�   ซึ� งอาจ

ประกอบดว้ย 

        1) ที�มาและความสาํคญัของปัญหา 

        2) ปัญหานาํการวิจยั 

        3) วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

        4) ขอบเขตของการวิจยั 

        5) สมมติฐานของการวิจยั 

        6) นิยามศพัทส์ัญลกัษณ์ และอกัษรยอ่ 

บทที� 2  ทฤษฏีที�เกี�ยวขอ้ง หรือ 

ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัเรื�องที�

ศึกษา 

เป็นการกล่าวถึงสภาพทั�วๆ ไปของขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ศึกษา 

ตลอดจนทฤษฎีและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง  เพื�อเป็นพื�นฐานให้ผูอ่้าน

เขา้ใจเรื�องนั�นๆ 
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ตารางที� �.� องคป์ระกอบของส่วนเนื�อเรื�องในเล่มสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ต่อ) 

องค์ประกอบ รายละเอยีด 

บทที� 3  วิธีการดาํเนินงานวิจยั 

หรือ ขั�นตอนการศึกษา 

 

เป็นการนาํเสนอขั�นตอน กระบวนการ ในการเก็บรวมรวมขอ้มูลเพื�อ

การศึกษา  โดยอาจแบ่งออกเป็นส่วนๆ ตามความเหมาะสมเช่น 

ลักษณะทั�วไปของประชากรและกลุ่มตวัอย่างที�ทาํการศึกษาขอ้มูล

พื�นฐานของกิจการกรณีศึกษาที�เก็บรวบรวมได ้เครื�องมือที�ใช้ในการ

วิจัย การวัดค่าตัวแปรและเกณฑ์การให้คะแนน  ตลอดจน การ

วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล   เป็นตน้ 

บทที� 4  ผลการวจิยั หรือ ผล

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

เป็นการนําเสนอผลของการวิ เคราะห์ ข้อมูลที� เก็บรวมรวมได ้

ตามระเบียบวิธีการวิจยัในบทที� 3 โดยการวิเคราะห์นั�นตอ้งตอบสนอง

และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัในบทที� 1 ซึ� งอาจนาํเสนอ

เป็นเชิงพรรณนา เชิงสถิติ หรือ เชิงผลการทดลอง และผลที�ไดร้ับจาก

การวิเคราะห์ขอ้มูลที�ศึกษา ตวัอยา่งเช่น 

        1) การแจงนบัและการแจกแจงขอ้มูล 

        2) ผลทางสถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

        3) การสมมติฐาน และแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน (ถา้มี) 

        4) การแสดงผลที�ไดจ้ากการทดลองและวิเคราะห์ขอ้มูล 

        5) ขอ้จาํกดัในการศึกษา (ถา้มี) 

บทที� 5  บทสรุปและ

ขอ้เสนอแนะ 

เป็นการสรุปผลการศึกษาจากเนื�อหาที�ได้กล่าวถึงในบทที�ผ่านมา  

การสรุปควรยึดวตัถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจัยเป็นหลัก 

เพื�อชี� ว่าผลการศึกษาได้บรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ สอดคล้องกับ

สมมติฐานที�ตั�งไวห้รือไม่ และอยา่งไร 

ส่วนขอ้เสนอแนะ อาจเป็นการเสนอแนะเกี�ยวกับการนาํผลที�ได้รับ

จากการศึกษา นาํไปปรับใช้ หรือพัฒนาแนวคิดในสาขาที�เกี�ยวขอ้ง

ต่อไป ขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ควรเป็นข้อเสนอแนะที�ได้จาก

การศึกษา เป็นขอ้เสนอแนะใหม่ ซึ� งไม่ใช่เรื�องที� รู้กันแล้ว และเป็น

ขอ้เสนอแนะที�สามารถนําไปปฏิบติัได้ แม้ว่าจะมีขอ้จาํกดัต่างๆ อยู่

บา้งก็ตาม 
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1.1.3 ส่วนอ้างองิ 

 

คือรายการเอกสารอา้งอิง หรือ บรรณานุกรม  ซึ� งเป็นส่วนที�แสดงถึงที�มาของความรู้ที�

ศึกษาและนํามาใช้ประกอบเพื�อการเขียนรายงาน  เช่น  ชื�อหนังสือ  วารสาร  สิ� งพิมพ์อื�น ๆ 

ตลอดจนวิธีการไดม้าของขอ้มูล เช่น การสมัภาษณ์  สื�ออิเลค็ทรอนิคส์   เป็นตน้   

 

1.1.4 ส่วนภาคผนวก 

 

ภาคผนวก คือ ส่วนประกอบที� เพิ�มเข้ามาเพื�อช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูล  

เนื� อหา  และกระบวนการศึกษาค้นควา้  เช่น แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์   นอกจากนี� อาจมี

รายละเอียดปลีกยอ่ยอื�น ๆ เช่น กฎหมาย  ระเบียบที�เกี�ยวขอ้งในการศึกษา  รูปภาพกิจกรรม  เป็นตน้ 

หนา้แรกของภาคผนวกใหขึ้�นหนา้ใหม่ ไม่ตอ้งพิมพเ์ลขหนา้ (แต่นบัหนา้ต่อเนื�องจาก

หน้าก่อน)  และมีคําว่า “ภาคผนวก” อยู่กลางหน้ากระดาษ หากมีหลายภาคผนวก  ให้แยกเป็น 

“ภาคผนวก ก” “ภาคผนวก ข” “ภาคผนวก ค” ตามลาํดบั  และขึ�นหนา้ใหม่ เมื�อขึ�นภาคผนวกใหม ่

 

1.1.5 ส่วนประวตัผิู้วิจัย 

 

เป็นการเขียนประวติัของนักศึกษาเอง  โดยมีความยาวไม่เกิน � หน้า  ครอบคลุมขอ้มูล  

ชื�อ-นามสกุล   วนั เดือน ปีเกิด  จงัหวดัและประเทศที�เกิด  ประวติัการศึกษา   ที�อยู่ปัจจุบนั ตาํแหน่ง  

และสถานที�ทาํงาน (ถา้มี) 

 

1.2 การพมิพ์สารนพินธ์/วทิยานิพนธ์/ดุษฎนีพินธ์ 

 

ในการพิมพส์ารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์นั�น นกัศึกษาจะตอ้งจดัพิมพต์ามมาตรฐานที�

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรังสิตกาํหนด ดงันี�  
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ตารางที� �.� มาตรฐานการพิมพ ์

มาตรฐานการพมิพ์ รายละเอยีด 

1) กระดาษพิมพ ์ 1.1) กระดาษสีขาว ไม่มีบรรทดั  

1.2) ขนาดมาตรฐาน A4  ไมต่ํ�ากว่า 80 แกรม  

1.3) ใหพ้ิมพเ์พียงหนา้เดียว 

1.4) ใหพ้ิมพโ์ดยใชค้อมพิวเตอร์ และเครื�องพิมพเ์ลเซอร์ 

1.5) พิมพโ์ดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Word for Windows 

2) ขนาดและแบบตวัพิมพ ์ 2.1) กรณีที� พิมพ์ด้วยภาษาไทย ให้นักศึกษาเลือกใช้ตัวพิมพ ์

(Font) ไดแ้ก่ Angsana, Browallia หรือ Cordia ตามความตอ้งการ 

โดยตอ้งพิมพ์เป็นตวัพิมพ์เดียวกนัตลอดทั�งเล่ม (ภาษาองักฤษที�มี

แทรกในภาษาไทยให้ใช้ตัวพิมพ์ชนิดเดียวกันกับตัวอักษร

ภาษาไทย) 

          2.1.1) ขนาดตวัอกัษร 16 พอยต ์สาํหรับตวัอกัษรธรรมดา

ที�เป็นตวัพื�น 

          2.1.2) ขนาดตวัอกัษร 18 ปอยต ์ตวัหนา (Bold) เมื�อพิมพ์

ชื�อบทและหัวขอ้สาํคญั 

          2.1.3) ขนาดตัวอกัษร 16 ปอยต์ ตัวหนา (Bold) สําหรับ

หวัขอ้ยอ่ย 

2.2) กรณีนกัศึกษาต่างประเทศ  ใหจ้ดัพิมพเ์ป็นภาษาองักฤษทั�งเล่ม 

โดยใชต้วัพิมพ ์(Font) Time New Roman ดงันี�  

          2.2.1) ขนาดตวัอกัษร 12 ปอยต ์สาํหรับตวัอกัษรธรรมดาที�

เป็นตวัพื�น 

          2.2.1) ขนาดตวัอกัษร 14 ปอยต ์  ตวัหนา (Bold) เมื�อพิมพ์

ชื�อบทและหัวขอ้สาํคญั   

          2.2.1) ขนาดตัวอักษร 12 ปอยต์ ตัวหนา (Bold) สําหรับ

หวัขอ้ยอ่ย 

2.3) ก ร ณี ที� นั ก ศึ ก ษ าเป็ น ค น ไ ท ย  แ ต่ ต้อ งก าร พิ ม พ์ เล่ ม

วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เป็นภาษาองักฤษ ให้จดัทาํส่วนนาํของ

รายงาน (ปกใน  หนา้อนุมติั   กิตติกรรมประกาศ  และบทคดัย่อ) 

เป็นภาษาไทย ใส่ในรายงาน โดยแทรกในตาํแหน่งที�เหมาะสม 
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ตารางที� 1.3 มาตรฐานการพิมพ ์(ต่อ) 

มาตรฐานการพมิพ์ รายละเอยีด 

3) การเวน้วา่งขอบกระดาษ 3.1) ขอบดา้นบน (หวักระดาษ)  3.75 เซนติเมตร (หรือ 1.5 นิ�ว) 

ยกเวน้หนา้ที�ขึ�นบทใหม่ของแต่ละบท ใหเ้วน้ 5 เซนติเมตร (2 นิ�ว) 

3.2) ขอบดา้นซา้ยเวน้ไว ้3.75 เซนติเมตร (1.5 นิ�ว) 

3.3) ขอบดา้นขวาเวน้ไว ้2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ�ว) 

3.4) ขอบล่างเวน้2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ�ว) 

4) การลาํดบัหนา้ และการ

พิมพเ์ลขหนา้ 

4.1) ส่วนนําทั� งหมด (กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อภาษาไทย 

บทคัดย่อภาษาองักฤษ สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญรูป)  

ใชต้วัอกัษรกาํกบัหน้า โดยถา้เขียนดว้ยภาษาไทย ให้ใชต้วัอกัษร

เรียงตามลาํดบัพยญัชนะในภาษาไทย (ก, ข, ค, …)   แต่ถา้เขียนดว้ย

ภาษาองักฤษ ใชเ้ลขโรมนักาํกบัหนา้ (i, ii, iii, …)         

       ยกเวน้ ปก และหนา้อนุมติั ไม่ตอ้งกาํกบัเลขหนา้ และไม่ตอ้ง

นบัจาํนวนหนา้ 

4.2) ส่วนเนื�อความ ใหล้าํดบัหนา้โดยใชห้มายเลข 1, 2, 3, …. 

       ยกเวน้ หนา้แรกของบท หนา้แรกของบรรณานุกรม และหน้า

แรกของภาคผนวก ไม่ตอ้งใช้เลขหน้ากาํกบั แต่ให้นบัจาํนวนหน้า

รวมไปดว้ย 

4.3) เลขหนา้หรืออกัษรประจาํหน้า ให้พิมพ์ห่างจากริมกระดาษ

ส่วนบน 2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ�ว) และให้อยู่ในแนวเดียวกบัขอบ

ขวามือ 

5) การยอ่หนา้ เวน้ระยะ 8 ช่วงตวัอกัษร (เริ�มพิมพต์วัอกัษรที� 9 เป็นตวัอกัษรแรก

ของขอ้ความของย่อหน้านั�น หรือ ประมาณ 1.5 เซนติเมตร จาก

กั�นระยะซา้ย) 

6) การพิมพค์าํที�เป็นภาษา 

ต่างประเทศในวิทยานิพนธ์ที�

เป็นภาษาไทย 

ให้พิมพ์เป็นภาษาไทยตามดว้ยวงเล็บภาษาต่างประเทศ ซึ� งคาํที�

เป็นภาษาไทยควรพิจารณาจากคาํที�ไดมี้การบัญญติัไวแ้ลว้ โดย

ราชบัณฑิตยสถาน แต่ถ้ามิได้บัญญัติไวใ้ห้พิจารณาใช้คาํตาม

ความเหมาะสม 

 

 



 

 

8

ตารางที� 1.3 มาตรฐานการพิมพ ์(ต่อ) 

มาตรฐานการพมิพ์ รายละเอยีด 

7) การพิมพว์งเลบ็ภาษา 

ต่างประเทศ 

ควรขึ�นต้นดว้ยตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letters) ตามด้วยตัวพิมพ์

เล็ก เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance)  

จุดแข็งตวั (Freezing Point) แรงดนัพิกดั (Rated Voltage) เป็นตน้ 

นอกจากนี�ยงัควรใชว้ิธีการเดียวกนัตลอดทั�งเล่ม 

8) การขึ�นหวัขอ้ใหม่ และ 

การขึ�นยอ่หนา้ใหม่ 

ตอ้งเวน้บรรทดั 1 บรรทดั 

9) การเวน้ระยะระหว่าง

บรรทดั 

9.1) ในภาษาไทย ให้ตั� งระยะห่างบรรทัด ที�  1.0  (Line Spacing 

1.0)  

9.2) ในภาษาองักฤษ ใหต้ั�งระยะห่างบรรทดั ที� 1.5  (Line Spacing 

1.5) 

10) การพิมพบ์รรณานุกรม

ทา้ยเล่ม 

เริ�มบรรทดัแรกของเอกสารแต่ละรายการ โดยพิมพชิ์ดกั�นระยะ

ดา้นซา้ย ในกรณีที �เอกสารบางรายการมีความยาวมากกว ่า 

1 บรรทดั บรรทดัต่อไปใหย้่อหนา้ 8 ช่วงตวัอกัษร 

 

1.2.1 การแบ่งบทและหัวข้อในบท 

 

เริ� มบทใหม่ต้องขึ�นหน้าใหม่เสมอ และมีเลขประจาํบท ให้พิมพ์คําว่า “บทที�” หรือ 

“CHAPTER” ไวต้รงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วน “ชื�อบท” ให้พิมพ์ไว้ตรงกลาง

หน้ากระดาษเช่นกนั โดยให้พิมพ์ตํ�าลงมาจากบรรทดับน 2 บรรทดั ชื�อบทที�ยาวเกิน 1 บรรทดั ให้

แบ่งเป็น 2-3 บรรทดัตามความเหมาะสม โดยพิมพเ์รียงลงมาเป็นลกัษณะสามเหลี�ยมกลบัหวั 
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1.2.1.1 หัวข้อสําคัญ หรือ หัวข้อใหญ่ควรกําหนดลาํดับที�ของหัวข้อกาํกับ 

เช่น �.� หมายถึง หัวขอ้ใหญ่ลาํดบัที� � ของบทที� � เป็นตน้ โดยกาํหนดให้พิมพชิ์ดริมซา้ย โดยเวน้  

� บรรทดั จากบรรทดัก่อนหนา้ และเวน้ � บรรทดั หลงัจากพิมพห์วัขอ้ใหญ ่

1.2.1.2 หัวขอ้ย่อยให้ย่อหนา้โดย เวน้ระยะ �.� ซม.จากกั�นระยะซ้าย การพิมพ์

หวัขอ้ย่อยใหใ้ชล้าํดบัต่อจากหัวขอ้ใหญ่ เช่น �.�.� และ �.�.� เป็นตน้ หรืออาจใช ้�)  และ  �) และ  �)   

เป็นเครื�องช่วยกไ็ด ้ แต่ตอ้งใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนัทั�งเล่มรายงาน 

 

1.2.2 การจดัทําตาราง และรูปประกอบ 

 

1.2.2.1 ตารางและรูปตอ้งมีหมายเลขประจาํ และเรียงตามลาํดบั หมายเลขของ

ตารางและรูป ประกอบดว้ย บทที�.ลาํดบัของรูปในบท 

1.2.2.2 เลขลําดับที�และชื�อตาราง (Caption) ให้พิมพ์อยู่ส่วนบนของตาราง  

ชิดกั�นระยะซา้ยและพิมพอ์ยูใ่นหนา้เดียวกบัตาราง 

1.2.2.3 กรณีที�ตารางมีความยาวมาก ไม่สามารถให้สิ� นสุดในหน้าเดียวได ้ 

ใหพิ้มพส่์วนที�เหลือในหนา้ถดัไป แต่ตอ้งมีลาํดบัที� ชื�อของตาราง และมีคาํวา่ “ต่อ” ในวงเลบ็ 

1.2.2.4 ขนาดความกวา้งของตารางไม่ควรเกินกรอบหน้ากระดาษ ส่วนตาราง 

ที�กวา้งเกินกวา่หนา้อาจจดัพิมพต์ามแนวขวางของหนา้ได ้

 
 

 

ตารางที� �.� แสดงกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวนตวัอยา่ง (คน) ร้อยละ 

ชาย ��� �� 
หญิง ��� �� 

รวม �,��� ��� 

หมายเหตุ  กรณีที�ไม่สามารถพิมพต์ารางในแนวตั�งได ้ ใหจ้ดัพิมพใ์นแนวนอน แต่ตอ้งอยูภ่ายในกั�น

ระยะที�กาํหนด 

 

รูปที� 1.1 แสดงตวัอยา่งรูปแบบการพิมพต์าราง 

 

หมายถึง ตารางของบทที� � ลาํดบัที� � (ในบทนี� ) 
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   กรณีชื�อตารางยาวเกินกว่า � บรรทดั ใหพิ้มพต์วัอกัษรตวัแรกของบรรทดัถดัไป

ตรงกบัตวัอกัษรตวัแรกของชื�อตาราง ดงัตวัอย่างที� 1.1 

 

ตวัอยา่งที� 1.1 แสดงตวัอยา่งการพิมพชื์�อตารางที�ยาวกว่า 1 บรรทดั 

ตารางที� 1.1 แสดงตวัอยา่งการพิมพชื์�อตารางที�ยาวกว่า � บรรทดั ใหพิ้มพต์วัอกัษรตวัแรกของ 

                    บรรทดัถดัไปตรงกบัตวัอกัษรตวัแรกของชื�อตาราง 

 

1.2.2.5 กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบให้ถือว่าเป็น “รูป” (Figure) โดยรูปตอ้ง

มีหมายเลขประจาํและเรียงตามลาํดบั  

1.2.2.6 ลาํดบัที�และชื�อของรูป พิมพ์อยู่ส่วนล่างจดักึ� งกลางของรูป และอยู่ใน

หนา้เดียวกบัรูป 

 
 

 

 

 

 

รูปที� �.� แสดงความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่าง 

 

รูปที� 1.2 แสดงตวัอย่างรูปแบบการพิมพรู์ป 

 

กรณีชื�อรูปยาวเกินกว่า � บรรทดั ให้แบ่งเป็น �-� บรรทดัตามความเหมาะสม 

โดยพิมพเ์รียงลงมาเป็นลกัษณะสามเหลี�ยมกลบัหวั  

 

ตวัอยา่งที� �.� แสดงตวัอยา่งการพิมพชื์�อรูปภาพ 

รูปที� 1.1 แสดงตวัอยา่งการพิมพชื์�อรูปภาพที�ยาวโดยพิมพเ์รียงลงมาเป็นลกัษณะ 

สามเหลี�ยมกลบัหัว ประกอบการอธิบายในบทที� 1 

 

1.2.2.7 รูปประกอบ หากเป็นภาพถ่ายที�อา้งอิงมาจากที�อื�น ให้ใชก้ารถ่ายสําเนา

ที�มีคุณภาพดี 

หมายถึง รูปของบทที� � ลาํดบัที� � (ในบทนี� ) 
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1.2.2.8 ตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบ ควรจัดแทรกไว ้ตามลาํดับ

เนื�อหาที�ปรากฏ 

 

1.�.3 การพมิพ์เครื�องหมายวรรคตอน 

 

การเวน้ระยะการพิมพห์ลงัเครื�องหมายวรรคตอน มีกฏเกณฑแ์สดงดงัตารางที� 1.� 

 

ตารางที� 1.4 แสดงการเวน้ระยะพิมพข์องเครื�องหมายวรรคตอน 

เครื�องหมาย ชื�อภาษาไทย ชื�อภาษาองักฤษ การเวน้ก่อน การเวน้หลงั 

. มหพัภาค period ไม่เวน้ เวน้ � ตวัอกัษร 

, จุลภาค comma ไม่เวน้ เวน้ � ตวัอกัษร 

; อฒัภาค semi-colon ไม่เวน้ เวน้ � ตวัอกัษร 

: มหพัภาคคู่ colon ไม่เวน้ เวน้ � ตวัอกัษร 

( นขลิขิต (วงเล็บเปิด) left parenthesis เวน้ � ตวัอกัษร ไม่เวน้ 

) นขลิขิต (วงเล็บปิด) right parenthesis ไม่เวน้ เวน้ � ตวัอกัษร 

“ อญัประกาศ quotation marks เวน้ � ตวัอกัษร ไม่เวน้ 

“ อญัประกาศ quotation marks ไม่เวน้ เวน้ � ตวัอกัษร 

ๆ ไมย้มก - เวน้ � ตวัอกัษร เวน้ � ตวัอกัษร 

 
สําหรับเครื� องหมาย นขลิขิต (วงเล็บ) และเครื� องหมายอัญประกาศ “เครื� องหมาย

คาํพูด” มีหลกัในการพิมพ์ คือ ดา้นในเครื�องหมาย ไม่ตอ้งเวน้วรรค แต่ดา้นนอกของเครื�องหมาย

เวน้วรรค � ตวัอกัษร 
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ตวัอยา่งที� 1.3 การเขียนหวัขอ้สาํคญัและหวัขอ้ยอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1*หัวข้อสําคญั (เครื�องหมาย *หมายถึงเวน้ � เคาะ) 

 

1.1.1*หัวข้อย่อย………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………..………..... 

 1.1.1.1*หวัขอ้ยอ่ย ……………………………………………………….……….. 

………………………………………………………………………………………..………..... 

   1)*หวัขอ้ย่อย ……………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………..………..... 

     1.1)*หวัขอ้ย่อย ………………………….………………….. 

………………………………………………………………………………………..………..... 

(1)*หวัขอ้ยอ่ย ……………………..………………… 

………………………………………………………………………………………..………..... 



 

บทที� 2 

 

การเขยีนอ้างองิในเนื�อหา 

 

�.�  การเขยีนอ้างองิแบบแทรกในเนื�อหาตามระบบ นาม-ปี 

 

ต า ม แ บ บ  Publication Manual of the American Psychological Association (APA) ฉ บั บ

พิมพค์รั� งที� � กาํหนดใช้ระบบนาม-ปี (Author-date Citation System) และจดัเรียงรายชื�อเอกสารที�

ไดน้าํมาอา้งในเนื�อหาตามลาํดบัอกัษรชื�อผูแ้ต่ง (หรืออื�นๆส่วนใหญ่เป็นชื�อผูแ้ต่ง) ไวท้า้ยบทหรือ

ทา้ยเรื�อง การเขียนอา้งอิงในเนื�อหา (In-text Citation) เป็นการเขียนขอ้มูลระบุแหล่ง/เอกสารที�นาํมา

อา้งอย่างย่อ เพื�อแจง้ให้ผูอ่้านทราบที�มาของความคิดหรือขอ้ความที�นาํมาอา้งไวใ้นเบื�องตน้และ

ผูใ้ช้สามารถใช้ข้อมูลขยายความในรายการเอกสารอ้างอิงที� เรียงตามลําดับอักษรชื�อที�ท้ายบท 

(Reference List) ไปคน้หาแหล่งหรือเอกสารนั�นต่อไปได ้ดงันั�น ขอ้มูลของแหล่งที�อา้งในเนื�อหา

อย่างย่อนี� ทุกรายการตอ้งปรากฏอยู่ใน Reference List และขอ้มูลนาํของ Reference List ตอ้งตรง

กบัขอ้มูลนาํของการอา้งอิงในเนื�อหา ผูเ้ขียนตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอ้มูลของเอกสารที�นาํมา

อา้งอิงนั�น ปรากฏอยูใ่นทั�ง � แห่งและถูกตอ้งตรงกนัทั�งการสะกดชื�อและเลขของปี 

 

2.1.1 รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื�อหาที�วางข้อมูลนาม-ปี ไว้ที�หน้าข้อความและท้าย

ข้อความ 

 

  2.1.1.1 งานเดียวโดยผูแ้ต่ง � คน (One Work by One Author) ประกอบดว้ยขอ้มูลชื�อ 

ผูแ้ต่ง (หรือชื�อเรื�อง ในกรณีที�ไม่มีชื�อผูแ้ต่ง) ถา้ชาวต่างประเทศใชน้ามสกุลเท่านั�น ถา้เป็นชาวไทย

ใหใ้ส่ชื�อก่อนแลว้ตามดว้ยนามสกุล 

  ขอ้มูลชื�อผูแ้ต่ง ไม่ตอ้ง ลงคาํนําหน้านาม ตาํแหน่งทางวิชาการ คาํเรียกทางวิชาชีพ 

และตาํแหน่งยศต่างๆ เช่น นาย นาง นางสาว ศ. รศ. ผศ. ดร. นพ. พญ. ยศตาํรวจ ทหาร เป็นตน้ 
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ตารางที� 2.1 ตวัอยา่งการอา้งอิงในเนื�อหาหนา้และทา้ยขอ้ความสาํหรับงานเดียวโดยผูแ้ต่ง 1 คน 

          (One Work by One Author) 

การอ้างองิในเนื�อหาหน้าข้อความ 

ชื�อ-สกุล (ปีพิมพ,์ น.) / Surname (Year, pp.) 

การอ้างองิในเนื�อหาท้ายข้อความ 

(ชื�อ-สกุล, ปีพิมพ,์ น.) / (Surname, Year, pp.) 

ขจีรัตน์ ดวงดาว (����) (ขจีรัตน์ ดวงดาว, ����) 

ชูศรี วงศรั์ตนะ (����, น. ��) (ชูศรี วงศรั์ตนะ, ����, น. ��) 

Adam (2010) (Adam, 2010) 

Alamazi (1993, p. 48) (Alamazi, 1993, p. 48) 

Kidd (1987, pp. 15-16) (Kidd, 1987, pp. 15-16) 

 

2.1.1.2 งานเดียวโดยผูแ้ต่งหลายคน (One Work by Multiple Authors) 

 

ตารางที� 2.2 ตวัอยา่งการอา้งอิงในเนื�อหาหนา้และทา้ยขอ้ความสาํหรับงานเดียวโดยผูแ้ต่งหลายคน 

          (One Work by Multiple Authors) 
ประเภท

การอ้างองิ 

การอ้างองิในเนื�อหาหน้าข้อความ การอ้างองิในเนื�อหาท้ายข้อความ 

ครั�งแรก ครั�งต่อมา ครั�งแรก ครั�งต่อมา 

ผูแ้ต่ง  

1 คน 

สุวทิย ์มลูคาํ (2548) 

Walker (2007) 

สุวทิย ์มลูคาํ (2548) 

Walker (2007) 

(สุวทิย ์มลูคาํ, 2548) 

(Walker, 2007) 

(สุวทิย ์มลูคาํ, 2548) 

(Walker, 2007) 

ผูแ้ต่ง  

2 คน 

จินตนา ลาภเจริญ  

   และประไพ จนัดี  

   (����) 

Walker and Allen  

   (2004) 

จินตนา ลาภเจริญ  

   และประไพ จนัดี  

   (����) 

Walker and Allen  

   (2004) 

(จินตนา ลาภเจริญ  

   และประไพ จนัดี,  

   ����) 

 (Walker & Allen,  

   2004) 

(จินตนา ลาภเจริญ  

   และประไพ จนัดี,  

   ����) 

 (Walker & Allen,  

   2004) 

ผูแ้ต่ง  

3 คน 

อรจรีย ์ณ ตะกั�วทุ่ง,  

   สุกรี รอดโพธิ� ทอง,  

   และวชุิดา รัตน 

   เพยีร (2541) 

Khan, Ali, and Baig 

   (2009) 

อรจรีย ์ณ ตะกั�วทุ่ง 

   และคณะ (2541) 

 

 

Khan et al. (2009) 

(อรจรีย ์ณ ตะกั�วทุ่ง,  

   สุกรี รอดโพธิ�  

   ทอง, และวชุิดา  

   รัตนเพียร, 2541 

(Khan, Ali, & Baig,   

   2009) 

(อรจรีย ์ณ ตะกั�วทุ่ง 

   และคณะ, 2541) 

 

 

(Khan et al., 2009) 
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ตารางที� 2.2 ตวัอยา่งการอา้งอิงในเนื�อหาหนา้และทา้ยขอ้ความสาํหรับงานเดียวโดยผูแ้ต่งหลายคน 

          (One Work by Multiple Authors) (ต่อ) 
ประเภท

การอ้างองิ 

การอ้างองิในเนื�อหาหน้าข้อความ การอ้างองิในเนื�อหาท้ายข้อความ 

ครั�งแรก ครั�งต่อมา ครั�งแรก ครั�งต่อมา 

ผูแ้ต่ง  

4 คน 

สมใจ พิมพา, ดวงดาว  

   ดุษฎี, สุมาลี               

   ทอง แท,้ และอุไร  

   บริภณัฑ ์(2556) 

White, Bruns, Lee,  

   and Taylor (1990) 

สมใจ พิมพา 

   และคณะ (2556) 

 

 

White et al. (1990) 

(สมใจ พิมพา,  

   ดวงดาว ดุษฎี,  

   สุมาลี ทองแท,้ และ 

   อุไร บริภณัฑ,์ 2556) 

(White, Bruns, Lee,  

   & Taylor, 1990) 

(สมใจ พิมพา 

   และคณะ, 2556) 

 

 

(White et al., 1990) 

ผูแ้ต่ง  

5 คน 

กมลศรี สมใจ, ธาริณี 

   บุญญสิทธิ� , มณฑา  

   ทองอุไร, วนัดี 

   เขม็ จิรา, และระว ิ

  วรรณ วรารักษ ์(2555) 

Walker, Allen,  

   Bradley, Ramirez,  

   and Soo (2008) 

กมลศรี สมใจ 

   และคณะ (2555) 

 

 

 

Walker et al. (2008) 

(กมลศรี สมใจ, ธาริณี 

   บุญญสิทธิ� , มณฑา  

   ทองอุไร, วนัดี เขม็ 

   จิรา, และระววิรรณ 

   วรารักษ,์ 2555) 

(Walker, Allen,  

   Bradley, Ramirez,  

   & Soo, 2008) 

(กมลศรี สมใจ 

   และคณะ, 2555) 

 

 

 

(Walker et al., 2008) 

ผูแ้ต่ง  

6 คน 

ขึ�นไป 

ศรีสุภา รัตนา  

   และคณะ (2550) 

Wasserstein et al.  

   (2005) 

ศรีสุภา รัตนา  

   และคณะ (2550) 

Wasserstein et al.  

   (2005) 

(ศรีสุภา รัตนา  

   และคณะ, 2550) 

(Wasserstein et al.,   

   2005) 

(ศรีสุภา รัตนา  

   และคณะ, 2550) 

(Wasserstein et al.,  

   2005) 

โดย 

ผูแ้ต่งเป็น

หน่วยงาน 

(ใชชื้�อยอ่) 

กระทรวงศึกษาธิการ  

   (ศธ, 2556) 

National Institute of  

   Mental Health  

   (NIMH, 2003) 

ศธ (2556) 

 

NIMH (2003) 

(กระทรวงศึกษาธิการ  

   [ศธ], 2556) 

(National Institute of  

   Mental Health  

   [NIMH], 2003) 

(ศธ, 2556) 

 

(NIMH, 2003) 

โดยผูแ้ต่ง 

เป็นหน่วย 

งาน (ไม่ใช้

ชื�อยอ่) 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

   (2557) 

University of  

   Pittsburgh (2005) 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

   (2557) 

University of  

   Pittsburgh (2005) 

(มหาวทิยาลยัรังสิต,   

   2557) 

(University of  

   Pittsburgh, 2005) 

(มหาวิทยาลัยรังสิต,   

   2557) 

(University of  

   Pittsburgh, 2005) 
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2.1.1.3 ผูแ้ต่งใชน้ามแฝง 

 

ตารางที� 2.3 ตวัอยา่งการอา้งอิงในเนื�อหาหนา้และทา้ยขอ้ความสาํหรับผูแ้ต่งใชน้ามแฝง 

การอ้างองิในเนื�อหาหน้าข้อความ 

ชื�อนามแฝง (ปีพิมพ,์ น.)  

การอ้างองิในเนื�อหาท้ายข้อความ 

(ชื�อนามแฝง, ปีพิมพ,์ น.)  

ทมยนัตี (2540, น. 49) (ทมยนัตี, 2540, น. 49) 

Omega (�002, p. 47) (Omega, �002, p. 47) 

 

  2.1.1.4 ผูแ้ต่งมีฐานนัดรศกัดิ�  หรือบรรดาศกัดิ�   

 

ตารางที� 2.4 ตวัอยา่งการอา้งอิงในเนื�อหาหนา้และทา้ยขอ้ความสําหรับผูแ้ต่งมีฐานนัดรศกัดิ�  หรือ 

                     บรรดาศกัดิ�  

การอ้างองิในเนื�อหาหน้าข้อความ 

ชื�อ-สกลุ, บรรดาศกัดิ�   (ปีพิมพ,์ น.)  

การอ้างองิในเนื�อหาท้ายข้อความ 

(ชื�อ-สกลุ, บรรดาศกัดิ� , ปีพิมพ,์ น.)  

คึกฤทธิ�  ปราโมช, ม.ร.ว. (2525, น. 14) (คึกฤทธิ�  ปราโมช, ม.ร.ว., 2525, น. 14) 

ลกัษณาจนัทร เลาหพนัธ์ุ, คุณหญิง (����) (ลกัษณาจนัทร เลาหพนัธ์ุ, คุณหญิง, ����) 

 

2.1.1.5 ผูแ้ต่งมีสมณศกัดิ�  

 

ตารางที� 2.5 ตวัอยา่งการอา้งอิงในเนื�อหาหนา้และทา้ยขอ้ความสาํหรับผูแ้ต่งมีสมณศกัดิ�  

การอ้างองิในเนื�อหาหน้าข้อความ 

ชื�อสมณศกัดิ�  (ปีพิมพ,์ น.)  

การอ้างองิในเนื�อหาท้ายข้อความ 

(ชื�อสมณศกัดิ� , ปีพิมพ,์ น.)  

พระพรหมมงัคลาจารย ์(2552, น. 8) (พระพรหมมงัคลาจารย,์ 2552, น. 8) 
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2.1.1.6 งานที�ไม่มีชื�อผูแ้ต่ง หรือชื�อบรรณาธิการ ใหล้งชื�อเรื�องแทนชื�อผูแ้ต่ง 

 

ตารางที� 2.6 ตวัอยา่งการอา้งอิงในเนื�อหาหนา้และทา้ยขอ้ความสาํหรับกรณีงานที�ไม่มีชื�อผูแ้ต่ง  

          หรือชื�อบรรณาธิการ ใหล้งชื�อเรื�องแทนชื�อผูแ้ต่ง 

การอ้างองิในเนื�อหาหน้าข้อความ การอ้างองิในเนื�อหาท้ายข้อความ 

สหรัฐอเมริกากบัเวยีดนาม (2530, น. 3) (สหรัฐอเมริกากบัเวยีดนาม, 2530, น. 3) 

Transient viscoelastic flow of polymer 

solution (1975) 

(Transient viscoelastic flow of polymer 

solution, 1975) 

 

2.1.1.7 งานไม่ปรากฏปีพิมพ ์หรืองานไม่ปรากฏสถานที�พิมพ/์สาํนกัพิมพ ์

1) งานไม่ปรากฏปีพิมพ ์ใหพ้ิมพค์าํวา่ “ม.ป.ป.” สาํหรับเอกสารภาษาไทย หรือ  

“n.d.” สาํหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ  

�) งานไม่ปรากฏสถานที�พิมพ/์สาํนกัพิมพ ์ใหพ้ิมพค์าํวา่ “ม.ป.ท.” สาํหรับ 

เอกสารภาษาไทย หรือ “n.p.” สาํหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 

 

2.1.1.8 การลงชื�อผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ 

ชื�อผู ้แต่งชาวต่างประเทศ (โดยเฉพาะหนังสือแปล) จะแปลตัวอักษรเป็น

ภาษาไทยหรือไม่ก็ได ้ถา้เลือกใชอ้ยา่งใด ตอ้งใชรู้ปแบบเดียวกนัตลอดทั�งเล่ม 

 

ตัวอย่าง 

 ฮาลปิน (Halpin, ����, pp. ��-��) ไดใ้หค้วามเห็นไวว้า่…………….. 

 Halpin (1966, pp. 27-28) ไดใ้หค้วามเห็นไวว้า่………………………. 

 

  2.1.1.9 การลงชื�อผูแ้ต่งชาวไทยที�เขียนเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ระบุเฉพาะนามสกุล

เท่านั�น 

 

ตารางที� 2.7 ตวัอยา่งการอา้งอิงในเนื�อหาหนา้และทา้ยขอ้ความสาํหรับผูแ้ต่งชาวไทยที�เขียนเป็น 

                    ภาษาต่างประเทศ 

การอ้างองิในเนื�อหาหน้าข้อความ การอ้างองิในเนื�อหาท้ายข้อความ 

Panyarachun (�005, p.33) (Panyarachun, �005, p.33) 
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2.1.1.10 การเขียนอา้งอิงหลายชิ�นงานในวงเล็บเดียวกนั 

   1) ในการอ้างอิงงานหลายชิ�นงานที� เขียนโดยผูแ้ต่งคนเดียวกัน แต่ปีพิมพ์

ต่างกนั ให้ระบุชื�อผูแ้ต่งครั� งเดียว แลว้ระบุปีที�พิมพต์ามลาํดบั ใชเ้ครื�องหมายจุลภาค (,) คั�นระหวา่ง

ปี โดยไม่ตอ้งระบุชื�อผูแ้ต่งซํ� าอีก  

 

ตารางที� 2.8 การอา้งอิงงานหลายเรื�องที�เขียนโดยผูแ้ต่งคนเดียวกนั แต่ปีพิมพต่์างกนั 

การอ้างองิในเนื�อหาหน้าข้อความ การอ้างองิในเนื�อหาท้ายข้อความ 

บุญยงค ์เกศเทศ (2516, 2520, 2523) (บุญยงค ์เกศเทศ, 2516, 2520, 2523) 

Gogel (1990, 2006) (Gogel, 1990, 2006) 

   

   �) ถา้อา้งอิงงานหลายชิ�นงานของผูแ้ต่งคนเดียวกนั ที�พิมพปี์เดียวกนั สามารถ

แยกวา่เป็นงานต่างชิ�นกนั โดยใชต้วัอกัษร ก, ข, ค, ง, ... หรือ a, b, c, d, … ตามหลงัปีพิมพ ์

 

ตารางที� 2.9 การอา้งอิงงานหลายชิ�นของผูแ้ต่งคนเดียวกนั ที�พิมพปี์เดียวกนั 

การอ้างองิในเนื�อหาหน้าข้อความ การอ้างองิในเนื�อหาท้ายข้อความ 

ไพฑูรย ์สุขศรีงาม (2527ก, น. 11-19) (ไพฑูรย ์สุขศรีงาม, 2527ก, น. 11-19) 

ไพฑูรย ์สุขศรีงาม (2527ข, น. 22-26) (ไพฑูรย ์สุขศรีงาม, 2527ข, น. 22-26) 

Derryberry (2005a) (Derryberry, 2005a) 

Derryberry (2005b) (Derryberry, 2005b) 

 

   3) ถ้าอ้างอิงงานหลายชิ�นงานที�มีชื�อผู ้แต่งต่างกัน ให้เรียงตามลําดับอักษร  

ชื�อสกุล (Surname) ของผูแ้ต่ง ในกรณีที�อา้งอิงหลายงานที�มีทั�งผูแ้ต่งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ใหอ้า้งชื�อผูแ้ต่งชาวไทยจนครบก่อน แลว้จึงตามดว้ยชื�อผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ โดยแยกขอ้มูลอา้งอิง

แต่ละชิ�นดว้ยเครื�องหมายอฒัภาค (;) 

 

ตารางที� 2.10 การอา้งอิงงานหลายงานที�มีชื�อผูแ้ต่งต่างกนั 

ผู้แต่งชาวไทย ผู้แต่งชาวต่างประเทศ 

(พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ, 2542; อาํนวย วรีวรรณ, 

2540) 

(Miller, 1999; Sharfranske & Mahoney, 1998) 
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2.1.1.11 การเขียนอา้งอิงหลายชิ�นงานในวงเล็บเดียวกนั 

ถา้ตอ้งการอา้งเอกสารที�ผูแ้ต่งไดอ้า้งถึงในงานของผูอื้�น ถือวา่ไม่ไดเ้ป็นการอา้ง

ถึงเอกสารนั�นโดยตรง ให้ระบุนามผูแ้ต่งของเอกสารทั�ง 2 รายการ โดยระบุนามผูแ้ต่งของเอกสาร

อนัดบัแรก ตามดว้ยคาํวา่ “อา้งถึงใน” หรือ “cited in” แลว้ระบุนามผูแ้ต่งของเอกสารอนัดบัรองและ

ปีพิมพ ์และการอา้งถึงใหใ้ส่ไวใ้นวงเล็บ 

 

ตารางที� 2.11 การเขียนอา้งอิงหลายชิ�นงานในวงเล็บเดียวกนั 

Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003) 

Arnett (2000, as cited in Claiborne & Drewery, 2010) 

Good (1973 อา้งถึงใน กฤษฎา บุญวฒัน์, 2541) 

พรศกัดิ�  ผอ่งแผว้ (2526 อา้งถึงใน จนัทนา สุทธิจารี, 2544, น. 440) 

(สุภาค อินทองคง, 2524, น. 105 อา้งถึงใน ขวญัใจ ฮีลีย,์ 2533, น. 2) 

 

2.1.1.12 การเขียนอา้งอิงในการสื�อสารส่วนบุคคล 

การสื� อสารส่วนบุคคล เป็นการสื� อสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น จดหมาย

ส่วนตวั บนัทึกส่วนตวั การสื�อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (อาทิ อีเมล์ กลุ่มสนทนา กระดานข่าวสาร) 

การสัมภาษณ์บุคคล บทสนทนาทางโทรศัพท์ เนื� องจากข้อมูลเหล่านี� เป็นข้อมูลส่วนบุคคล  

ไม่มีข้อมูลให้สืบค้นได้ทั�วไป จึงไม่รวมอยู่ในส่วนรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบท/ท้ายเรื� อง 

(Reference List) ใหอ้า้งไวใ้นส่วนการอา้งอิงในเนื�อหาเท่านั�น  

   รูปแบบการเขียนอา้งอิงในเนื�อหาสําหรับชาวต่างประเทศ ให้ระบุอกัษรยอ่ชื�อ

ตน้ และชื�อกลาง (ถา้มี) และตามดว้ยนามสกุล ส่วนชื�อชาวไทยที�เขียนดว้ยภาษาไทย ให้ระบุชื�อตน้ 

ตามด้วยนามสกุล และตามด้วยคาํว่า “personal communication” สําหรับชาวต่างประเทศ หรือ  

“การสื�อสารส่วนบุคคล” สาํหรับชาวไทย และตามดว้ยวนัเดือนปีที�สื�อสาร 

 

ตารางที� 2.12 การเขียนอา้งอิงในการสื�อสารส่วนบุคคล 

การอ้างองิในเนื�อหาหน้าข้อความ การอ้างองิในเนื�อหาท้ายข้อความ 

ดวงใจ ชยัพร (การสื�อสารส่วนบุคคล, 15 

มกราคม 2555) 

(ดวงใจ ชยัพร, การสื�อสารส่วนบุคคล, 15 

มกราคม 2555) 

T. K. Lutes (personal communication, April 18, 

2001) 

(T. K. Lutes, personal communication, 

April 18, 2001) 
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2.2 การเขยีนอ้างองิกรณคีดัลอกข้อความ 

 

2.2.1 การเขียนอ้างองิในกรณคีัดลอกข้อความที�ยาวไม่เกนิ 40 คํา หรือประมาณ 3 บรรทดั 

 

2.2.1.1 ข้อความที�คดัลอกมาวางอยู่กลางประโยค โดยที�ลกัษณะการเขียนประโยค 

มีชื�อผู ้แต่งเดิมเป็นผู ้เล่าคืออยู่ต้นประโยค ให้ระบุปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บกลมต่อท้ายชื�อผู ้แต่ง  

ใช้เครื�องหมายอญัประกาศคู่ (Quotation Mark) (“_”) กาํกับข้อความที�คดัลอก และระบุเลขหน้า 

ในวงเล็บกลมต่อจากเครื�องหมายอญัประกาศปิด แลว้จึงตามดว้ยประโยคต่อเนื�อง ไม่ใชเ้ครื�องหมาย

วรรคตอน ยกเวน้ เครื�องหมายวรรคตอนเป็นส่วนของประโยค 

 

ตัวอย่าง 

Interpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the “therapists in dropout cases  

may have inadvertently validated parental negativity about the adolescent without adequately 

responding to the adolescent’s needs or concerns” (p. 541), contributing to an overall climate 

of negativity. 

 

2.2.1.2 ขอ้ความที�คดัลอกมาวางอยู่ทา้ยประโยค ใส่เครื�องหมายอญัประกาศคู่ (“_”) 

เว ้น 1 ระยะ และระบุชื�อผู ้แต่ง พร้อมปีพิมพ์ และเลขหน้าไว้ในวงเล็บกลมเดียวกัน ต่อท้าย

เครื� องหมายอัญประกาศปิด แล้วจบด้วยเครื� องหมายมหัพ ภาค (.) หรือเครื� องหมายอื�นๆ  

นอกวงเล็บปิด 

 

ตัวอย่าง 

Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care, whereby “medical 

needs are met by those in the medical disciplines; nonmedical needs may be addressed by 

anyone on the team” (Csikai & Chaitin, 2006, p. 112). 
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2.2.2 การเขียนอ้างองิในกรณคีัดลอกข้อความที�ยาวเกนิ 40 คํา หรือเกนิ 3 บรรทดั 

 

  เป็นการวางขอ้ความที�คดัลอกมายาวเกิน 3 บรรทดั ให้เป็นหนึ� งบล็อกของขอ้ความ

โดยการย่อหน้าในบรรทดัถดัไป เยื�องเขา้มาประมาณ 0.5 นิ�วจากขอบซ้าย (ทุกบรรทดัเยื�องเขา้มา

เท่ากนั) และให้ขึ�นย่อหน้าใหม่สําหรับขอ้ความที�ยาวกว่า 3 บรรทดั แต่ยอ่หน้าใหม่ตอ้งอยู่ภายใน

บล็อกเดียวกนัโดยบรรทดัแรกของยอ่หนา้ใหม่นี�  ให้เยื�องเขา้ไปอีก 0.5 นิ�ว จากยอ่หนา้เดิม (รวมเป็น

เยื�อง 1 นิ�ว จากขอบซ้าย) แต่เมื�อขึ�นบรรทดัใหม่และบรรทดัต่อ ๆ ไปของย่อหน้าที� 2 ให้เยื�องแค่  

0.5 นิ�วแรก ซึ� งจะทาํให้ขอ้ความทั�งหมดอยู่ดว้ยกนัในรูปของบล็อกเดียว แต่แบ่งขอ้ความดว้ยการ 

ย่อหน้า เยื�องลึกเข้าไปอีกเฉพาะบรรทัดแรกของข้อความใหม่ และส่วนท้ายสุดของทั� งบล็อก

ขอ้ความ เมื�อจบขอ้ความใส่เครื�องหมายมหัพภาค (.) หมายถึงจบประโยค ให้เวน้ 2 ระยะ แลว้ระบุ

ข้อมูลแหล่งที�มาของข้อความ คือ ระบุชื�อผูแ้ต่ง ปีพิมพ์ และเลขหน้า ให้อยู่ภายในวงเล็บกลม

เดียวกนั 

 

ตัวอย่าง 

Others have contradicted this view: 

          Co-presence does not ensure intimate interaction among all group members.  

          Consider large-scale social gatherings in which hundreds or thousands of people  

          gather in a location to perform a ritual or celebrate an event. 

                    In these instances, participants are able to see the visible manifestation  

          of the group, The physical gathering, yet their ability to make direct, intimate  

          connections with those around them is limited by the sheer magnitude of the  

          assembly.  (Purcell, 1997, pp. 111-112) 

 

2.2.3 การเขียนอ้างองิในกรณคีัดลอกข้อความจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ที�ไม่มีเลขหน้า 

 

  ในการเขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูลออนไลน์ ให้ระบุชื�อผู ้แต่ง ปีพิมพ์ และเลขหน้า 

ในวงเล็บกลม แต่เนื�องจากแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จาํนวนมากไม่มีเลขหน้า ถ้างานนั� น 

มีหลายยอ่หนา้ ใหร้ะบุเลขยอ่หนา้แทนเลขหนา้ โดยใชค้าํยอ่วา่ “para.” 
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ตัวอย่าง 

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). 

 

กรณีที�งานไม่มีเลขหนา้ แต่มีหลายยอ่หนา้ และมีชื�อเรื�องยาวมาก ไม่สะดวกในการ 

อา้งอิง ใหใ้ชชื้�อเรื�องสั�นๆ ไวใ้นเครื�องหมายอญัประกาศ (“_”) 

 

ตัวอย่าง 

 “Empirical studies have found mixed results on the efficacy of labels in educating  

consumers and changing consumption behavior” (Golan, Kuchler, & Krissof, 2007,  

“Mandatory Labeling Has Targeted,” para. 4). 

(ชื�อเรื�องเตม็ คือ “Mandatory Labeling Has Targeted Information Gaps and Social Objectives.”) 

 

2.3 การเขยีนอ้างองิในเนื�อหาแบบเชิงอรรถ 

 

เชิงอรรถ (Footnotes) เป็นหมายเหตุข้อความที�บันทึกไวท้้ายหน้าเพื�ออธิบายขยายความ

เพิ�มเติมจากเนื�อหาหนึ� ง ๆ ในหน้านั�น ไม่เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัเนื�อหานั�น หรือเป็นขอ้มูลระบุให้

ทราบสถานภาพด้านลิขสิทธิ� และแหล่งที�มาของงานที�ได้อ้างอิงไวใ้นเนื�อหาหนึ� ง ๆ ในหน้านั�น 

โดยทั�วไปเขียนเชิงอรรถไวต้ามลําดับที�ท้ายหน้านั� น ๆ ที� เนื� อหาที�อ้างปรากฏอยู่ หรืออาจวาง

เชิงอรรถไวที้�ทา้ยเรื�องหรือทา้ยบทก็ได ้ถา้อยูท่า้ยเรื�องให้วางเชิงอรรถต่อจากรายการเอกสารอา้งอิง

การเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ตามแบบ APA ใช้ในลักษณะของการแจ้งหรือขยายความสั� นๆ 

เพิ�มเติมจากในเนื�อหาหรือระบุคาํอนุญาตในการคดัลอกเท่านั�น การเขียนอา้งอิงในเนื�อหาตามแนว

ของ APA ใชร้ะบบนาม-ปีเป็นหลกั กล่าวคือ APA ไม่ไดใ้ช้การอา้งอิงแบบเชิงอรรถ ตามแบบที�ใช้

กนัโดยทั�วไป 

 

2.3.1 ประเภทของเชิงอรรถ 

 

 เชิงอรรถมี � ประเภท คือ เชิงอรรถขยายความเนื�อหา และเชิงอรรถระบุแหล่งและสถานภาพ

ดา้นลิขสิทธิ�  แต่ละประเภทมีขอบเขตและรูปแบบการเขียนเชิงอรรถ ดงันี�  
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2.3.1.1 เชิงอรรถขยายความเนื�อหา (Content Footnotes) เป็นส่วนที�ผนวกหรือขยาย

ความเรื�องในเนื�อหาให้ชดัเจนขึ�น เชิงอรรถนี�  ใช้ระบุขอ้ความสั� น ๆ ไม่ซับซ้อน อาจไม่เกี�ยวขอ้ง

โดยตรงกบัเนื�อหาไม่ควรให้ขอ้มูลที�ไม่จาํเป็น เพราะจะทาํให้ผูอ่้านสับสนได ้เชิงอรรถประเภทนี�

ควรให้ข้อมูลที� เสริมแนวคิดหลักของเรื� องนั� น อาจเป็นหนึ� งย่อหน้าสั� น ๆ และไม่ควรยาวมาก  

ถ้าข้อความที�ขยายยาวมาก อาจสรุปไวเ้ป็นส่วนของเนื�อหาหรือจัดทําเป็นส่วนผนวกต่างหาก  

เผยแพร่ทางออนไลน์ ไม่จาํเป็นตอ้งทาํเป็นเชิงอรรถ 

2.3.1.2 เชิงอรรถระบุแหล่งและสถานภาพด้านลิขสิท ธิ�  (Copyright Permission 

Footnotes) เป็นเชิงอรรถที�แจง้หรือระบุแหล่งของขอ้มูลที�ผูเ้ขียนไดอ้า้งอิงถึง เพื�อยืนยนัหรือขยาย

ความขอ้ความในเนื�อหา อาทิ ขอ้มูลมาตราส่วนที�ใช้ หรือการทดสอบ วิธีการคาํนวณ และตาราง 

ที�นาํมาแสดงไวห้รือที�ไดน้าํมาปรับใชใ้นเนื�อหา พร้อมขอ้มูลระบุลิขสิทธิ� ของเจา้ของงาน ซึ� งผูเ้ขียน

ตอ้งคาํนึงถึงเรื�องลิขสิทธิ� ในการนาํมาใชด้ว้ย 

 

2.3.2 ข้อกาํหนดในการเขียนเชิงอรรถ 

 

2.3.2.1 ระบุหมายเลขกาํกบัขอ้ความ (ในเนื�อหา) ที�อา้งอิงและกาํกบัเชิงอรรถ โดยใช้

เลขอารบิกเรียงตามลาํดบั จากขอ้ความแรกในหนา้หมายเลขของขอ้ความที�ตอ้งการขยายความกบั

หมายเลขกาํกบัเชิงอรรถนั�นตอ้งตรงกนั และอยูใ่นหน้าเดียวกนั การพิมพห์มายเลขกาํกบัเชิงอรรถ 

ให้พิมพ์เลขเป็นลักษณะตัวพิมพ์ยก (Superscript) ในระยะที�สูงกว่าข้อความเชิงอรรถเล็กน้อย  

(เช่น � จาก ...) ขอ้ความในเนื�อหาที�อา้งอิงและส่วนเชิงอรรถที�อยู่แยกกนัคนละหน้า หรืออยู่ทา้ย

เรื� อง ตอ้งผ่านการตรวจสอบให้มั�นใจว่าลาํดบัหมายเลขของเชิงอรรถตรงกันกบัหมายเลขกาํกับ

ขอ้ความที�ขยาย ขีดเส้นคั�นระหว่างส่วนเนื�อหาและส่วนเชิงอรรถที�ทา้ยหน้าแต่ละหน้า โดยความ

ยาวของเส้นคั�นเท่ากบั � ใน � ของความกวา้งของหนา้กระดาษ 

2.3.2.2 กาํหนดระยะย่อหน้าของบรรทดัแรกของเชิงอรรถทุกรายการ โดยเวน้ระยะ 

ยอ่หนา้ประมาณ �.� นิ�ว ส่วนบรรทดัถดัไป ใหพ้ิมพชิ์ดขอบซา้ยของหนา้ 

2.3.2.3 เชิงอรรถที�อยู่ท้ายเรื� อง ให้รวบรวมไวใ้นหน้าใหม่ต่างหากและอยู่ต่อจาก

เอกสารอา้งอิง ใหจ้ั�วหวักลางหนา้ดว้ยคาํวา่ “Footnotes” หรือ “เชิงอรรถ” โดยไม่ตอ้งเนน้ คือ ไม่ทาํ

เป็นตวัหนา ไม่ทาํเป็นตวัเอียง ไม่ขีดเส้นใต ้หรือไม่ตอ้งกาํกบัดว้ยเครื�องหมายอญัประกาศคู่ 

 

 

 



 

 

24

ตัวอย่าง การรวบรวมรายการเชิงอรรถไวท้า้ยบท/ทา้ยเรื�อง 

Footnotes 

         1 A new dietary ingredient is defined as dietary ingredients that were not marketed in the  

United States in a dietary supplement prior to October 15, 1994. 

         2 From the chapters “Motive-Based Trust and Decision Acceptance” and “Societal  

Orientations: Legitimacy and Connections With Society” in Trust in the Law: Encouraging  

Public Cooperation With the Police and Courts, by Tom R. Tyler and Yuen J. Huo, 2002, New 

York: Russell Sage Foundation. Copyright 2002 by the Russell Sage Foundation, 112 East 

64th Street, New York, NY 10021. Reprinted with permission. 
           3 Supplementary data are available on the journal Web site (http://apnm.nrc.ca) or may  

be purchased from the Depository of Unpublished Data, Document Delivery, CISTI, National  

Research Council Canada, Building M-55, 1200 Montreal Road, Ottawa, ON K1A 0R6, 

Canada. DUD 5396. For more information on obtaining material refer to http://cisti-icist.nrc-

cnrc.gc.ca/eng/ibp/cisti/collection/unpublished-data.html. 

 

2.3.3 รูปแบบการเขียนเชิงอรรถ 

 

2.3.3.1 การเขียนเชิงอรรถแบบขยายความเนื�อหา ให้เขียนหมายเลขกาํกับข้อความ 

ที�ตอ้งการขยายเป็นเลขเดียวกบัหมายเลขของเชิงอรรถ ซึ� งเชิงอรรถจะอยู่ที�ส่วนทา้ยของหน้านั�น 

และจบขอ้ความเชิงอรรถดว้ยเครื�องหมายมหพัภาค (.) 

 

ตัวอย่าง การเขียนเชิงอรรถแบบขยายความที�ทา้ยหนา้ 

           .......เครื�องปรุงรสแบบผงนวั1....................................................................................... 
                        

          1 ผงนัว เป็นหนึ� งในภูมิปัญญาของอีสานในการทาํเครื�องปรุงรส โดยใช้พืชผกัพื�นบ้าน

หลากชนิดที�ออกในฤดูกาลต่างๆ ผสมกบัขา้วเหนียวและขา้วกลอ้งแช่นํ� า ขา้วเหนียวนึ� งสุก ขา้ว

กลอ้งนึ�งสุก แลว้นาํไปผา่นกระบวนการอบแหง้และป่น 
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ตัวอย่าง การเขียนเชิงอรรถแบบขยายความ 

           Content Footnote: 

          “Under the DSHEA, dietary supplements no longer receive approval from the FDA 

before being marketed unless the supplement contains a new dietary ingredient (DSHEA, 

1994).1 ” 

 

          1 A new dietary ingredient is defined as dietary ingredients that were not marketed in the  

United States in a dietary supplement prior to October 15, 1994. 

 

2.3.3.2 การเขียนเชิงอรรถแบบระบุแหล่งและสถานภาพดา้นลิขสิทธิ�   

 

ตารางที� 2.13 การเขียนเชิงอรรถแบบระบุแหล่งและสถานภาพดา้นลิขสิทธิ�  

ประเภทแหล่ง รูปแบบการเขียนเชิงอรรถแบบระบุสถานภาพด้านลขิสิทธิ� 

วารสาร 

นิตยสาร 

สื�อต่อเนื�อง 

อื�นๆ 

From [or The data in column 1 are from] “Title of Article,” by A. N. Author 

and C. O. Author, year, Title of Journal, Volume, pp. xx. Copyright [year] by 

the Name of Copyright Holder. Reprinted [or adapted] with permission. 
1 จาก [หรือ ขอ้มูลในคอลมัน์ 1 มาจาก] “ชื�อบทความ,” โดย ชื�อ-สกุลผูแ้ต่ง 1 

และชื�อผูแ้ต่ง 2, ปีพิมพ,์ ชื�อวารสาร, ปีที�(ฉบบัที�), น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้. 

ลิขสิทธิ�  [ปีลิขสิทธิ� ] โดย ชื�อผูถื้อลิขสิทธิ� . พิมพ์ซํ� า [หรือปรับปรุง] โดยไดรั้บ

อนุญาต. 

 

ตวัอย่าง 

 
1 จาก “สมเด็จพระเทพรัตน์กับการอนุรักษ์มรดกไทยด้านภาษาไทย,” โดย 

สุพตัรา ศิริวฒัน์, 2553, วชิราวุธานุสรณ์สาร, 29(2), น. 25-40. มูลนิธิพระบรม

ราชานุสรณ์ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เจา้ของลิขสิทธิ� . 
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ตารางที� 2.13 การเขียนเชิงอรรถแบบระบุแหล่งและสถานภาพดา้นลิขสิทธิ�  (ต่อ) 

ประเภทแหล่ง รูปแบบการเขียนเชิงอรรถแบบระบุสถานภาพด้านลขิสิทธิ� 

หนงัสือ 

 

From [or The data in column 1 are from] Title of Book (pp. xxx) by A. N. 

Author and C. O. Author, year, Place of Publication: Publisher. Copyright 

[year] by the Name of Copyright Holder. Reprinted [or adapted] with 

permission. 
1 จาก [หรือ ขอ้มลูในคอลมัน ์1 มาจาก] ชื�อเรื� องหนังสือ (น. หรือ p. หรือ pp. เลข

หนา้) โดยชื�อผูแ้ต่ง 1 (ชาวต่างประเทศใช:้ อกัษรตวัแรกของชื�อตน้. อกัษรตวัแรก

ของชื�อกลาง. (ถา้มี) ชื�อสกุล) และชื�อผูแ้ต่ง 2 (อกัษรตวัแรกของชื�อตน้. อกัษรตวั

แรกของชื�อกลาง. ชื�อสกุล), ปีพิมพ์, สถานที� พิมพ์: สํานักพิมพ์. ลิขสิทธิ�  ปี

ลิขสิทธิ�  โดย ชื�อผูถื้อลิขสิทธิ� . พิมพซ์ํ� า [หรือปรับปรุง] โดยไดรั้บอนุญาต. 

 

ตวัอย่าง 

 
1 จาก คลงัคาํในบริบทการจัดเกบ็และค้นคืนสารสนเทศ (น. 49-51), โดย นฤมล 

ปราชญโยธิน, 2556, มหาสารคาม: หจก.อภิชาติการพิมพ.์ ลิขสิทธิ�  2556 โดย  

นฤมล ปราชญโยธิน. 

 
2 From An easyguide to APA style (pp. 107-108), by B. M. Schwartz, R. E. 

Landrum, and R. A. R. Gurung, 2012, Los Angeles: SAGE, Copyright 2012 by 

SAGE Publications, Inc. 

 ตวัอย่าง Copyright Permission Footnote: 

“Trust in authority was measured using four items drawn from models of 

motive-based trust (Tyler & Huo, 2002).2” 

 
2 From the chapters “Motive-Based Trust and Decision Acceptance” and  

“Societal Orientations: Legitimacy and Connections With Society” in Trust in 

the Law: Encouraging Public Cooperation With the Police and Courts, by  

Tom R. Tyler and Yuen J. Huo, 2002, New York: Russell Sage Foundation. 

Copyright 2002 by the Russell Sage Foundation, 112 East 64th Street, New 

York, NY 10021. Reprinted with permission. 
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2.4 การเขยีนบรรณานุกรม/เอกสารอ้างองิ 

 

 2.4.1 แนวทางการเขียนบรรณานุกรม/เอกสารอ้างองิ 

 

บรรณานุกรม/เอกสารอา้งอิงแต่ละรายการ ประกอบดว้ยขอ้มูล � ส่วน คือ ส่วนชื�อผู ้

แต่งและชื�อบรรณาธิการ ส่วนปีพิมพ์ ส่วนชื�อเรื�อง และส่วนขอ้มูลการพิมพ ์แต่ละส่วนมีรูปแบบ

และเงื�อนไขการเขียน ดงัต่อไปนี�  

 

2.4.1.1 ส่วนชื�อผูแ้ต่งและชื�อบรรณาธิการ 

1) ชื�อผูแ้ต่ง 

1.1) ชื�อผูแ้ต่งชาวไทย ใชชื้�อตน้และชื�อสกุล โดยไม่ตอ้งมีคาํนาํหนา้นาม  

ตาํแหน่งทางวชิาการ คาํเรียกทางวชิาชีพ และตาํแหน่งยศต่างๆ 

1.2) ชื�อผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ ใหเ้อาชื�อสกุลขึ�นนาํ คั�นดว้ยเครื�องหมาย 

จุลภาค เวน้วรรค 1 ระยะ ตามดว้ยอกัษรชื�อตน้ เวน้วรรค 1 ระยะ และตามดว้ยอกัษรชื�อกลาง (ถา้มี) 

รูปแบบ 

Author, A. A. 

ชื�อสกุล, อกัษรยอ่ชื�อตน้. อกัษรยอ่ชื�อกลาง (ถา้มี). 

 

    1.3) สําหรับชื�อผูแ้ต่ง 2 คน ให้ใส่ชื�อคนแรกก่อน คั�นด้วยเครื�องหมาย

จุลภาค (,) เวน้วรรคหนึ�งระยะตามดว้ยเครื�องหมาย “&” (Ampersand) สําหรับภาษาองักฤษ หรือใช ้

“และ” สาํหรับภาษาไทย และตามดว้ยชื�อผูแ้ต่งคนที� 2 

รูปแบบ 

Author, A. A., & Author, B. B. 

ชื�อ-สกุลคนที� 1, และชื�อ-สกลุคนที� 2 

 

    1.4) สาํหรับชื�อผูแ้ต่งตั�งแต่ 3-7 คน ให้ใส่ชื�อทุกคน โดยคั�นแต่ละชื�อดว้ย

เครื�องหมายจุลภาค (,) และใส่เครื�องหมาย “&” หรือ “และ” คั�นหนา้ชื�อคนสุดทา้ย 

ตัวอย่าง 

          Luffman, J. M., Bulleen, C. V., Liano, A. D., McLeed, P. K., Nash, E. O., Schell, G. E.,   

                     & Neuman, C. C. (2004) 
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    1.5) สําหรับชื�อผูแ้ต่งตั�งแต่ 8 คนขึ�นไป ให้ใส่ชื�อผูแ้ต่ง 6 คนแรก ตาม

ด้วยเครื� องหมายจุลภาค เว ้นหนึ� งระยะ ตามด้วยจุดสามจุด หลังจุดแต่ละจุดเว้นหนึ� งระยะ  

(three ellipses) (, . . .) แลว้ใส่ชื�อผูแ้ต่งคนสุดทา้ย 

ตัวอย่าง 

           Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath L. C., Asgaard,  

                     G., . . . Botros, N. (2004) 

 

    1.6) ถ้าในเอกสารอ้างอิงมีชื�อผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ ที� มีชื�อสกุลและ

อกัษรยอ่ชื�อตน้เหมือนกนั ใหใ้ส่คาํเตม็ของชื�อตน้กาํกบัไวใ้นวงเล็บเหลี�ยม (Square Brackets) ดว้ย 

ตัวอย่าง 

           Janet, P. [Paul]. (1876). 

           Janet, P. [Pierre]. (1906). 

 

    1.7) ถ้าชื�อต้นของชื�อผู ้แต่งชาวต่างประเทศ มีเครื� องหมายขีดกลาง

ระหวา่งชื�อ (Hyphenated) ใหค้งเครื�องหมายนั�นไวแ้ละใส่จุดกาํกบัอกัษรยอ่ของชื�อ 

ตัวอย่าง 

          ใช ้Lamour, J.-B., สาํหรับชื�อเตม็ Jean-Baptiste Lamour 

     

    1.8) กรณีผู ้แต่งที� เป็นชื� อหน่วยงาน องค์กร สถาบัน สมาคม ฯลฯ  

ให้ลงชื�อของหน่วยงานเป็นคาํเต็ม ไม่ใช้ชื�อย่อ ถา้มีหน่วยงานยอ่ยรับผิดชอบงานเขียน ให้ลงชื�อ

หน่วยงานใหญ่ ตามดว้ยชื�อหน่วยงานยอ่ย  

ตัวอย่าง 

         กรมศิลปากร สาํนกัวรรณกรรมและประวติัศาสตร์. 

         สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย. 

         American Library Association. 

         University of Sydney, Department of Oriental Study. 
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    1.9) ถ้าชื� อผู ้แต่งคนเดียวกัน หรือชื�อผู ้แต่งทุกคนซํ� ากัน และพิมพ ์

ในปีเดียวกัน ให้เรียงรายการฯ ตามลาํดบัอกัษรชื�อเรื� อง โดยให้ระบุตวัอกัษร ก, ข, ค, ง, ... หรือ  

a, b, c, d, … ตามหลงัปีพิมพ ์ในวงเล็บ 

ตัวอย่าง 

ธงชยั สันติวงษ.์ (2539ก). การตลาดยคุโลกาภิวตัน์. 

ธงชยั สันติวงษ.์ (2539ข). การบริหารเชิงกลยทุธ์. 

Kotler, P. (1989a). Marketing management. 

Kotler, P. (1989b). Social marketing. 
 

    1.10) ถา้ชื�อผูแ้ต่งคนเดียวกนั หรือชื�อผูแ้ต่งทุกคนซํ� ากนั ให้เรียงรายชื�อ

ตามปีที�พิมพง์านนั�น ตามลาํดบันอ้ยไปมาก 

ตัวอย่าง 

           เพญ็พรรณ เจริญพร. (2548).  

 เพญ็พรรณ เจริญพร. (2550).  

 Cabading, J. R., & Wright, K. (2000). 

  Cabading, J. R., & Wright, K. (2001). 

 

    1.11) งานที�ไม่ปรากฏชื�อผูแ้ต่ง ใหล้งชื�อเรื�องในตาํแหน่งของชื�อผูแ้ต่ง 

ตัวอย่าง 

            ธุรกิจการประกันภัยรถยนต์ บนหนทางที�ต้องเร่งปรับตัว. (����). 

 

2) ชื�อบรรณาธิการ 

    2.1) รายการเอกสารอ้างอิงสําหรับหนังสือที�มีเฉพาะชื�อบรรณาธิการ  

(ไม่ปรากฏชื�อผูแ้ต่ง) ให้ใส่ชื�อบรรณาธิการในตาํแหน่งของชื�อผูแ้ต่ง และกํากับด้วยอกัษรย่อ 

ในวงเล็บกลม ว่า “(Ed.)” หรือ “(Eds.)” ภาษาไทยให้ใช้ว่า “(บ.ก.)” ไวท้้ายชื�อบรรณาธิการด้วย 

พร้อมใส่เครื�องหมายมหพัภาค (.) หลงัเครื�องหมายวงเล็บปิด 

ตัวอย่าง 

ไพฑูรย ์สินลารัตน์, นพพร ศรีวรวไิล, และอศัวนิ แสงพิกุล. (บ.ก.). (2552) 

Murthy, S. N. (Ed.). (2011).  

Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P. (Eds.). (2011). 
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    2.2) รายการเอกสารอา้งอิงสําหรับบทความในหนังสือที�มีทั�งชื�อผูแ้ต่ง

และชื�อบรรณาธิการ ให้กลบัชื�อสกุลของชื�อผูแ้ต่งบทความขึ�นนาํ แต่ไม่ตอ้งกลบัชื�อสกุลของชื�อ

บรรณาธิการของหนงัสือ (คือ ใชอ้กัษรยอ่ชื�อตน้ อกัษรยอ่ชื�อกลาง (ถา้มี) ตามดว้ยชื�อสกุล) ใชค้าํวา่ 

“In” หรือ “ใน” นาํหนา้ชื�อบรรณาธิการของหนงัสือ 

รูปแบบ 

Author, A. A. (Year). Title of chapter. In E. E. Editor (Ed.), Title of book (pp. xx-xx).  

Location: Publisher. 

 

    2.3) สําหรับบทความในหนงัสือที�ไม่มีชื�อบรรณาธิการ ให้ใส่คาํวา่ “In” 

หรือ “ใน” นาํหนา้ชื�อเรื�องของหนงัสือ 

รูปแบบ 

Author, A. A. (Year). Title of chapter. In Title of book (pp. xx-xx). Location: Publisher. 

 

2.4.1.2 ส่วนปีพิมพ ์

   1) ให้ระบุ เฉพาะตัวเลขของปีพิมพ์ โดยไม่ต้องใส่คําว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ.  

ในวงเล็บกลม 

   2) ครั� งที�พิมพ์ (Edition) ของหนังสือ ใช้สําหรับการจัดพิมพ์ตั� งแต่ครั� งที�  2  

เป็นตน้ไป  

ตัวอย่าง 

 ภาณี แสงหิรัญ. (2550). เวชบาํบัดวิกฤต (พิมพค์รั� งที� 2). 

 Sharma, P. (2015). Digestive system (3rd ed.). 

 

   3) ในกรณีที�บรรณานุกรมหรือเอกสารอา้งอิงเป็นนิตยสาร จดหมายข่าว และ

หนงัสือพิมพ ์ให้ใส่ปีและเดือน (หรือปีและเดือน วนั) ให้แน่นอน คั�นปีและเดือนดว้ยเครื�องหมาย

จุลภาค (,) 

ตัวอย่าง 

Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008, May). 

Schwartz, J. (1993, September 30). 
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   4) สาํหรับ papers และ posters ที�เสนอในการประชุม ใหใ้ส่ปีและเดือนของการ

ประชุมไวใ้นวงเล็บกลม คั�นปีและเดือนดว้ยเครื�องหมายจุลภาค (,) 

ตัวอย่าง 

Liu, S. (2005, May). 

 

   5) ระบุคาํว่า “in press” หรือ “อยู่ระหว่างการตีพิมพ์” ในวงเล็บกลม ให้แก่

บทความที�ไดรั้บการตอบรับการลงพิมพใ์นวารสารแต่ยงัมิไดตี้พิมพ ์

ตัวอย่าง 

Briscoe, R. (in press). 

ลดัดา สงวนวงศ.์ (อยูร่ะหวา่งการตีพิมพ)์. 

 

   6) ในกรณีที�ไม่ปรากฏปีพิมพใ์หใ้ส่คาํวา่ “n.d.” หรือ “ม.ป.ป.” 

ตัวอย่าง 

Heuristic. (n.d.). 

ฉลอง ทบัศรี. (ม.ป.ป.). 

 

2.4.1.3 ส่วนชื�อเรื�อง (Title) 

   1) ชื� อไม่ ต่อ เนื� อง เช่ น  หนังสื อและรายงาน (Nonperiodicals: Books and 

reports) 

    1.1) ใช้อกัษรตวัใหญ่ เฉพาะอกัษรตวัแรกของคาํแรกของชื�อเรื� องหลกั

และชื�อเรื�องย่อย (Subtitle) รวมทั�งอกัษรตวัแรกของชื�อเฉพาะต่างๆ ในชื�อเรื�อง และทาํชื�อเรื�องให้

เป็นตวัเอียง 

    1.2) ระบุขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการพิมพ์ในวงเล็บกลมต่อทา้ยชื�อเรื� อง 

เพื�อทาํให้เฉพาะเจาะจง เช่น ครั� งที�พิมพ์ หมายเลขของรายงาน หรือ หมายเลขของเล่มหนังสือ  

โดยข้อมูลในวงเล็บกลมไม่ต้องทาํเป็นตวัเอียงและไม่ตอ้งใส่เครื�องหมายมหัพภาค (.) ระหว่าง 

ชื�อเรื�องกบัขอ้มลูในวงเล็บกลม 

ตัวอย่าง 

McQuail, D. (1994). Mass communication: An introduction (3rd ed.).  Thousand Oaks,   

          CA: Sage. 
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   2) ชื�อเอกสารที�มีการพิมพ์อย่างต่อเนื�อง เช่น วารสาร จดหมายข่าว นิตยสาร 

(Periodical Title: Journal, Newsletters, Magazine) 

    2.1) ใช้ชื�อเต็มสําหรับชื�อต่อเนื�อง และใช้อกัษรตวัใหญ่สําหรับอกัษร 

ตวัแรกของคาํทุกคาํในชื�อต่อเนื�อง (สาํหรับชื�อภาษาองักฤษ) ยกเวน้คาํสันธาน บุพบท และทาํชื�อสื�อ

ต่อเนื�องใหเ้ป็นตวัเอียง 

ตัวอย่าง 

Vijay, S. (1983). Some action implications of corporate culture: A manager’s guide to  

          action. Organizational Dynamics, 12(2), 4-23. 

 

   3) ชื�อบทความหรือชื�อบทในหนงัสือ (Article or Chapter Title) 

    3.1) ใช้อกัษรตวัใหญ่ เฉพาะอกัษรตวัแรกของคาํแรกของชื�อหลกัและ 

คาํแรกของชื�อยอ่ย (Subtitle) รวมทั�งอกัษรตวัแรกของชื�อเฉพาะต่างๆ ในชื�อเรื�อง 

ตัวอย่าง 

Mental and nervous diseases in the Russo-Japanese war: A historical analysis. 

 

    3.2) ชื�อบทความหรือชื�อบทในหนงัสือ ไม่ใชต้วัเอียง ไม่ใส่เครื�องหมาย 

Quotation Mark (“ ”) กาํกบั และทา้ยชื�อเรื�องใหใ้ส่เครื�องหมายมหพัภาค (.) เสมอ 

ตัวอย่าง 

Gordon, L. (1971). Measuring teacher competencies for the middle school. The     

          National Elementary Principles, 51(9), 60-61. 

Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In M. Eid   

          & R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17-43).  

          New York, NY: Guilford Press. 

 

4) ขอ้มูลพิเศษในชื�อเรื�อง (Nonroutine Information in Titles) 

    4.1) ถ้าต้องการระบุข้อมูลพิ เศษอื�นๆ ที�สําคัญกํากับชื�อเรื� อง เพื�อชี�

เฉพาะเจาะจงหรือขยายความ เพื�อประโยชน์ในการคน้คืน สามารถใส่ขอ้ความหมายเหตุ (Notation) 

ที� ระ บุ ลัก ษ ณ ะ/รูป แบ บ เนื� อห าห รือ รูป แบ บ ข องสื� อ ที� บัน ทึ ก  (Description of Form) ห รือ 

ขอ้ความหมายเหตุอื�นที�บ่งบอกลกัษณะการนาํเสนอเนื�อหาไวใ้นวงเล็บสี� เหลี�ยมตามหลงัชื�อเรื�อง 

โดยใหใ้ชอ้กัษรตวัแรกของ Notation เป็นอกัษรตวัใหญ่ 
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ตัวอย่าง ของ Notation ที�ใชร้ะบุเพื�อชี� เฉพาะเจาะจงงานหรือขยายความ 

[Letter to the editor] [Special issue]  [Special section] 

[Monograph]    [Abstract]                   [Audio podcast] 

[Data file]                    [Brochure]        [Motion picture] 

[Lecture notes]    [Cd]                      [Computer software] 

[Video webcast]                 [Supplemental material] 

ตัวอย่าง 

Greenfield, P., & Yan, Z. (Eds.). (2006). Children, adolescents, and the Internet 

                     [Special section]. Developmental Psychology, 42, 391-458. 

Marshall-Pescini, S., & Whiten, A. (2008). Social learning of nut-cracking 

                     behavior in East African sanctuary-living chimpanzees (Pan troglodytes 

                     schweinfurthii) [Supplement material]. Journal of Comparative Psychology, 

                     122, 186-194. doi:10.1037/0735-7036.122.2.186 

Thomas, N. (Ed.). (2002). Perspectives on the community college: A journey of       

         discovery [Monograph]. Retrived from  http://eric.ed.gov/ 

 

2.4.1.4 ส่วนขอ้มูลการพิมพ ์(Publication Information) 

   1) ขอ้มูลการพิมพ์ในสื�อต่อเนื�อง: วารสาร จดหมายข่าว นิตยสาร (Periodical 

Title: Journal, Newsletters, Magazine) 

    1.1) ระบุหมายเลขปีที� (Volume Number) ตามหลงัชื�อสื�อต่อเนื�อง โดย

คั�น ด้วย เค รื� อ งห ม าย จุล ภ าค  (,) ทําห ม าย เล ข ปี ที� ให้ เป็ น ตัว เอีย ง ใน ก รณี ที� สื� อ ต่ อ เนื� อ ง 

ระบุหมายเลขฉบับที� (Issue Number) ให้ใส่หมายเลขฉบบัที�ในวงเล็บกลมต่อจากหมายเลขปีที� 

โดยไม่ตอ้งทาํเป็นตวัเอียง จากนั�นระบุช่วงเลขหน้าที�อา้งอิงต่อจากเครื�องหมายจุลภาค (,) และจบ

ส่วนของขอ้มูลการพิมพด์ว้ยเครื�องหมายมหพัภาค (.) 

ตัวอย่าง 

Social Science Quarterly, 84, 508-525. 

Management Science, 49(10), 1407-1424. 
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   2) ข้อมูลการพิมพ์ในสื� อไม่ต่อเนื�อง: หนังสือและรายงาน (Nonperiodicals: 

Books and Reports) 

    2.1) ระบุตาํแหน่งที�ตั�งของสํานักพิมพ์ โดยกาํหนดให้ใช้ชื�อเมืองและ 

ชื�อรัฐในกรณีที�ตั�งของสํานกัพิมพน์ั�นอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และใช้ชื�อเมืองและชื�อประเทศ 

ในกรณีที�ตั�งของสาํนกัพิมพอ์ยูน่อกประเทศสหรัฐอเมริกา 

    2.2) กรณีที�ชื�อผูแ้ต่งเป็นชื�อสํานักพิมพ์ด้วย ให้ใช้คาํว่า “Author” หรือ 

“ผูแ้ต่ง” ในตาํแหน่งของชื�อสาํนกัพิมพ ์เพื�อชี�วา่ชื�อสาํนกัพิมพเ์ป็นชื�อเดียวกบัชื�อผูแ้ต่ง 

    2.3) ระบุชื�อสํานกัพิมพใ์นรูปแบบที�ยอ่/สั�นที�สามารถเขา้ใจได ้การเขียน

ชื�อสมาคม บริษทั และโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลยั ให้ตดัคาํที�ไม่จาํเป็นในชื�อของสํานักพิมพ์ออก 

เช่น คาํวา่ Publishers, Co., และ Inc. แต่ใหค้งคาํวา่ “Books” และ “Press” ไว ้

    2.4) ในกรณีที�ไม่ปรากฏสถานที�พิมพ์หรือสํานักพิมพ์ให้ใส่คําว่า 

“n.p.”หรือ “ม.ป.ท.”  

 

3) การระบุขอ้มูลการพิมพส์าํหรับแหล่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Source) 

    3.1) การเขียน URL ที�ทา้ยรายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอา้งอิงที�ยาว

มากกว่า 1 บรรทัด เมื�อต้องการตดัข้อมูลใน URL เพื�อต่อในบรรทัดต่อไป ห้ามใช้เครื� องหมาย  

– (Hyphen) มาคั�นเพิ�ม ให้ทาํโดยตดัขอ้ความที�หน้าเครื�องหมายใดๆ ที�มีใน URL ลงบรรทดัถดัไป 

(ยกเวน้ หา้มตดัที� http://) 

3.2) ไม่ใส่เครื�องหมายมหพัภาค (A period) (.) ที�ทา้ย URL 

3.3) ไม่ใส่วนัเดือนปีที�สืบคน้ (Retrieval Dates) 

 

 2.4.2 รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง 

 

2.4.2.1 วารสารหรือสื�อต่อเนื�อง (Periodicals) 

ขอบเขตของ Periodicals ครอบคลุมสื�อที�เผยแพร่อยา่งต่อเนื�องตามวาระที�กาํหนดไว ้

ทั�งที�เป็นวิชาการ สารคดี บนัเทิงคดี หรือ ข่าว อาทิ วารสาร นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์และ จดหมาย

ข่าว 
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1) บทความในวารสารที�มีเลข (DOI=Digital Object Identifier) DOI (มีผูแ้ต่งนอ้ย 

กวา่ 7 คน) 

ตัวอย่าง 

         Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and 

  the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. 

  doi:10.1037/0278-6133.24.2.225 

 

2) บทความวารสารที�มีเลข DOI และมีผูแ้ต่งมากกวา่ 7 คน 

ตัวอย่าง 

Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, 

  G., . . . Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and  

  attention last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence, 

  DRD2 A1 allele, and depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267. 

  doi:10.1080/14622200410001676305 

 

3) บทความในวารสาร 

ตัวอย่าง 

จาํลอง โพธิ� บุญ. (2551). องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นกบัการจดัการขยะที�ดี: ศึกษากรณี 

  เทศบาล ตาํบลเทพกระษตัรี. วารสารการจัดการสิ�งแวดล้อม, 4(1), 27-65. 

สมนึก เอื�อจิระพงษพ์นัธ์, พกัตร์ผจง วฒันสินธ์, อจัฉรา จนัทร์ฉาย, และประจบ คุปรัตน์.  

  (2553). นวตักรรม: ความหมาย ประเภท และความสาํคญัต่อการเป็นผูป้ระกอบการ.   

  วารสารบริหารธุรกิจ, 33(128), 53. 

Halberstein, R. A. (2005). Medicinal plants: historical and cross-cultural usage patterns.    

  Annals of Epidemiology, 15(9), 686-699.  

Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration  

             in the United States and its implications for local law enforcement. Law           

            Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73-82. 
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4) บทความในวารสารออนไลน ์

ตัวอย่าง 

ประภาวลัย ์ชวนไชยะกลู. (2556). การศึกษาสภาพและผลกระทบของโรงเรียนกวดวชิา 

           ในประเทศไทย. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 8(1), 19-33.  

           สืบคน้จาก http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/ 

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate    

  between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied  

  Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/ 

 

5) บทความในนิตยสาร 

ตัวอย่าง 

ลอ้ม เพง็แกว้. (2542, มิถุนายน). สุนทรภู่เกิดที�ไหน. ศิลปวฒันธรรม, 20(8), 103-105. 

 Posner, M. I. (1993, October). Seeing the mind. Science, 262(5134), 673-674. 

 

6) บทความในนิตยสารออนไลน ์

ตัวอย่าง 

วลิาส ฉํ�าเลิศวฒัน์. (2558, เมษายน). STARTUP กบัแหล่งเงินทุน. SMEs ชี�ช่องรวย,   

  11(126). สืบคน้จาก https://issuu.com/lifefocusmagazine   

Clay, R. (2008, June). Science vs. ideology: Psychologists fight back about the misuse of  

  research. Monitor on Psychology, 39(6). Retrieved from     

  http://www.apa.org/monitor/ 

 

7) บทความในจดหมายข่าวไม่มีผูแ้ต่ง 

ตัวอย่าง 

Six sites meet for comprehensive anti-gang initiative conference. (����, 

 November/December). OJJDP News @ a Glance. Retrieved from 

 http://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance /������/topstory.html 
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8) บทความในหนงัสือพิมพ ์

ตัวอย่าง 

ภาคภูมิ ป้องภยั. (2542, 3 กรกฎาคม). มุมที�ถูกลืมในพระราชวงับางประอิน. มติชน, น. 12. 

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

 

9) บทความในหนงัสือพิมพอ์อนไลน ์  

ตัวอย่าง 

กิเลน ประลองเชิง. (2559, 14 มิถุนายน). ทางรอดของสื�อกระดาษ. ไทยรัฐออนไลน์.  

           สืบคน้จาก http://www.thairath.co.th 

 Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York Times.    

           Retrieved from http://www.nytimes.com 

 

2.4.2.2 หนงัสือ หนงัสืออา้งอิง และบทในหนงัสือ 

ขอบ เขตของก ลุ่มนี�  ครอบคลุมหนังสือและหนังสื ออ้างอิง เช่น สารานุกรม 

พจนานุกรม ฯลฯ รวมทั�งบทในหนังสือและบทในหนังสืออา้งอิง ทั� งที�อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 

และในรูปเล่ม ถา้หนงัสือมีหมายเลข ISBN ใหร้ะบุไวด้ว้ย 

 

1) หนงัสือ 

ผูแ้ต่ง 1 คน 

ตัวอย่าง 

          กาญจนา เกียรติประวติั. (2524). วิธีสอนทั�วไปและทักษะการสอน. กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 

 กลัยา วานิชบญัชา. (2544). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติเพื�อการตัดสินใจ (พิมพค์รั� งที� 5).  

          กรุงเทพฯ:  บริษทัธรรมสาร. 

           Good, C. V. (1945). Dictionary of education. New York: McGraw-Hill. 

           McQuail, D. (1987). Mass communications theory (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 
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ผูแ้ต่ง 2 คน 

ตัวอย่าง 

          กฤษฎา กฤษณะเศรณี, และรจนา นากาซิม่า. (2552). ญี�ปุ่นสีเขียว. กรุงเทพฯ: แมวกวกั. 

          อจัจิมา เศรษฐบุตร, และสายสวรรค ์เรืองวเิศษ. (2550). การบริหารการตลาด (พิมพค์รั� งที� 15).     

                      กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

           Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior.  

              Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

   Blumler, J., & Katz, E. (1974). The uses of mass communications: Current perspectives on     

                       gratifications research. Beverly Hills, CA: Sage. 

 

ผูแ้ต่ง 3-7 คน 

ใส่ชื�อทุกคน คั�นแต่ละชื�อดว้ยเครื�องหมายจุลภาค (,) และใส่เครื�องหมาย “&”  

สาํหรับชาวต่างประเทศ หรือ “และ” สาํหรับชาวไทย คั�นหนา้ชื�อคนสุดทา้ย 

ตัวอย่าง 

         พชร สันทดั, สุรชาติ ณ หนองคาย, สมาน งามสนิท, ฐนนัดร์ศกัดิ�  บวรนนัทกุล, เชษฐรัชดา   

                    พรรณาธิกุล, กฤษฎิ�  สถิตวฒันานนท,์ และประยงค ์เตม็ชวาลา. (2557). ศาสตร์และ 

                    ศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมคุณธรรม. 

         James, E. A., Slater, T., & Bucknam, A. (2012). Action research for business, nonprofit, 

  & public administration: A tool for complex times. Los Angeles, CA: SAGE.       

         Luffman, J. M., Bulleen, C. V., Liano, A. D., McLeed, P. K., Nash, E. O., Schell, G. E.,  

                     & Neuman, C. C. (2004). Information technology resources management (2nd ed.).          

                     Upper Saddle River, NJ: John & Sons Press. 
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ผูแ้ต่ง 8 คนขึ�นไป 

   ให้ใส่ชื�อผู ้แต่งหกชื�อแรก ใส่เครื� องหมายจุลภาค เว ้นหนึ� งระยะ ตามด้วย 

จุดสามจุด หลงัจุดแต่ละจุดเวน้หนึ�งระยะ (, . . . ) แลว้ใส่ชื�อผูแ้ต่งคนสุดทา้ย 

ตัวอย่าง 

          จิราภา เตง็ไตรรัตน์, นพมาศ อุง้พระ (ธีรเวคิน), รัจรี นพเกตุ, รัตนา ศิริพานิช, วารุณี  

                      ภูวสรกุล, ศรีเรือน แกว้กงัวาล, . . . อุบลวรรณา ภวกานนัท.์ (2555). จิตวิทยาทั�วไป  

                      (พิมพค์รั� งที� 7 แกไ้ขเพิ�มเติม). กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

           Mercer, D. W., Kent, A., Nowicki, S. D., Mercer, D., Squier, D., Choi, W., . . . Morgan,    

                      C. (2004). Beginning PHP5. Indianapolis, IN: Wiley. 

 

    ผูแ้ต่งชาวไทย (เขียนชื�อเป็นภาษาองักฤษ) 

ตัวอย่าง 

          Suvannit, C. (1998). The integration of AIDS prevention and management into the                 

                       Primary Health Care System. Nonthaburi: Office of Primary Health Care.  

          Thaithong, S. (1992). Malaria parasites. Bangkok: Research Division, Chulalongkorn      

                       University. 

          Chutintaranond, S., & Tun, T. (1995). On both sides of the tenasserim range:          

                        History of Siamese Burmese relations. Bangkok: Chulalongkorn University Press. 

 

   ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ (เขียนชื�อเป็นภาษาไทย) 

 ตัวอย่าง        

            ไวท,์ ไมเคิล. (2547). ฝรั�งหลังตะวนัตก. กรุงเทพฯ: มติชน. 

             คราเมส, แมนเฟรด. (2555). เรียนรู้จากพระเจ้าแผ่นดิน (พิมพค์รั� งที� 4). นนทบุรี:  

                     กรีนปัญญาญาณ. 
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    ผูแ้ต่งที�มีฐานนัดรศกัดิ�  หรือบรรดาศกัดิ�  

ตัวอย่าง 

            ทิพยวดี ปราโมช ณ อยธุยา, คุณหญิง. (2553). มารยาทยคุใหม่. กรุงเทพฯ: เนชั�นบุค๊ส์. 

            Cartledge, B., Sir. (1993). Energy and the environment. Oxford, England: Oxford 

                     University Press. 

 

ผูแ้ต่งที�มีสมณศกัดิ�  

ตัวอย่าง 

           พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยทุธ์ ปยตฺุโต). (2553). เรื� องเหนือสามญัวิสัย: อิทธิปาฏิหาริย์- 

 เทวดา (พิมพค์รั� งที� 5). กรุงเทพฯ: คณะพระนวกะ รุ่น มิ.ย. 2550 วสิาขบูชา. 

           สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน). (2556). ญาณสังวรเทศนา. 

           กรุงเทพฯ: สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี. 

 

    ไม่ปรากฏชื�อผูแ้ต่ง มีเฉพาะชื�อผูร้วบรวมหรือชื�อบรรณาธิการ 

    1) กรณีหนังสือมีเฉพาะชื�อผูร้วบรวม หรือชื�อบรรณาธิการ ให้ระบุ (บ.ก.)., 

(Ed.)., (Eds.). ต่อทา้ยชื�อ คั�นดว้ยเครื�องหมายมหพัภาค (.) เวน้วรรค 1 ระยะ 

ตัวอย่าง 

           สมจิต หนุเจริญกลู, และอรสา พนัธ์ภกัดี (บ.ก.). (2555). การปฏิบัติการพยาบาลขั�นสูง:    

                    บูรณาการสู่การปฏิบัติ (พิมพค์รั� งที� 2 ฉบบัปรับปรุง). นนทบุรี: สภาการพยาบาล    

                    กระทรวงสาธารณสุข. 

           Smith, A. D. (Ed.). (1986). Endourology principle and practice. New York, NY: Thieme. 

 

2) หนงัสือที�ไม่ปรากฏชื�อผูเ้ขียนและชื�อบรรณาธิการ ใหใ้ส่ชื�อเรื�องของหนงัสือ 

แทนที�ชื�อผูเ้ขียน 

ตัวอย่าง         

            อลังการแผ่นดินวัฒนธรรม. (2543). กรุงเทพฯ: การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย. 

  The bluebook: A uniform system of citation (18th ed.). (2005). Cambridge, MA:   

  Harvard Law Review Association. 
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หนงัสือที�พิมพใ์นโอกาสพิเศษ 

ตัวอย่าง 

            กฐินพระราชทาน 2543 สถาบันพระปกเกล้า: วดัสว่างอารมณ์วรวิหาร อาํเภอสวรรคโลก  

                    จังหวดัสุโขทัย. (2543). นนทบุรี: สถาบนัพระปกเกลา้. 

            นิธิ นิมิตรบุญ. (2556). 100 ปี สมเดจ็พระสังฆราชฯ. กรุงเทพฯ: แอดบุค๊. 

            พลาดิศยั สิทธิธญักิจ. (2551). พระบรมรูปทรงม้า: 100 ปีพระบรมราชานุสาวรีย์     

                    พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: บนัทึกสยาม. 

 

2) บทในหนงัสือ 

ตัวอย่าง 

           ปิยทศัน์ ทศันาววิฒัน์. (2550). ประวติัโรคไหลตาย. ใน สุมาลี นิมมานนิตย ์และปรีดา  มาลา   

                     สิน (บ.ก.),โรคไหลตาย: Sudden unexplained death syndrome (น. 12-25).     

                     กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล. 

  Hassmiller, S., & Lumpkin, J. (2012). The role of foundations in improving health care.  

                     In D. J. Mason, J. K. Leavitt, & M. W. Chaffee (Eds.), Policy & politics in nursing                 

                     and health care (6th ed., pp. 286-291). St. Louis, MO: Elsevier.     

 Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In M. Eid &  

                     R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17-43). New York,  

                     NY: Guilford Press.     

 

3) หนงัสือแปล 

ตัวอย่าง 

 บริกแฮม, อี. เอฟ., และฮุสตนั, เจ. เอฟ. (2544). การจัดการการเงิน [Fundamentals of 

 financial management] (พิมพค์รั� งที� 2) (เริงรัก จาํปาเงิน, ผูแ้ปล). กรุงเทพฯ: บุค๊เน็ท.            

 ปาร์กเกอร์, อาร์. บี. (2552). ศพคนดัง [High profile] (อิสริยา ชมภูผล, ผูแ้ปล).  

  กรุงเทพฯ: นกฮูก พบลิัชชิ�ง.  

           ฮอวคิ์ง, เอส. ดบับลิว. (2552). ประวติัย่อของกาลเวลา ฉบับภาพประกอบ [The illustrated:  

  A brief history of time] (พิมพค์รั� งที� 17) (ปิยบุตร บุรีคาํ และอรรถกฤต ฉตัรภูมิ,  

                     ผูแ้ปล). กรุงเทพฯ: มติชน. 
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2.4.2.3 รายงานทางเทคนิคและรายงานการวจิยั (Technical and Research Reports) 

ขอบ เข ตโดยทั�วไป ครอบ ค ลุม  Original Research ที� เป็ น ห รืออาจไม่ เป็ น  Peer 

Reviewed (เหมือนกบับทความวารสาร) ใชรู้ปแบบการอา้งอิงเหมือนหนงัสือ 

 

1) รายงานการวจิยั 

ตัวอย่าง 

          บณัฑิต ทรัพยก์มล. (2544). รายงานการวิจัยเรื� องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

 ภาคธุรกิจ: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานอุตสาหกรรมเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร.  

 กรุงเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน. 

 

   2) รายงานทางราชการที�ผูแ้ต่งเป็นหน่วยงาน (Corporate author, government 

report) 

ตัวอย่าง 

 กระทรวงการต่างประเทศ. (����). รายงานประจาํปีของกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ.  

  ����. สืบคน้จาก http://www.mfa.go.th/web/����.php?id=���� 

 มหาวทิยาลยัศิลปากร บณัฑิตวทิยาลยั. (����). รายงานประจาํปี ����. กรุงเทพฯ:  

  ผูแ้ต่ง. 

 National Institute of Mental Health. (����). Clinical training in serious mental illness  

  (DHHS Publication No. ADM �� -����).Washington, D.C: U.S. Govemment  

  Printing Office. 

 U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health,   

  National Heart, Lung, and Blood Institute. (����). Managing asthma: A guide  

  for schools (NIH Publication No. ��-����). Retrieved from  

  http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf 
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   3) รายงานคณะทํางานที�ผู ้แต่งเป็นหน่วยงาน (Corporate author, task force 

report filed online) 

ตัวอย่าง 

          คณะกรรมการติดตามผลการมีงานทาํของบณัฑิต. (����). รายงานการติดตามผล  

  ผู้สาํเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา ����-����.  

  กรุงเทพฯ: สาํนกัวิจยัและฝ่ายทะเบียนวดัผล สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา. 

 สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย. (2553). รายงานการศึกษาดูงานประเทศอียิปต์.  

  สืบคน้จาก http://www.tla.or.th/home.htm 

 American Psychological Association, Task Force on the Sexualization of Girls.   

  (2007). Report of The APA Task Force on the Sexualization of Girls.  

  Retrieved from http://www.apa.org/pi/wpo/sexualization.html 

 

    4) รายงานที�ผูแ้ต่งไม่ใช่หน่วยงาน (Authored report, from nongovernmental 

 organization) 

ตัวอย่าง 

          เบญจา ยอดดาํเนิน-แอต็ติกส์, อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, สุภาณีปลื�มเจริญ, เอื�อมพร ทอง 

  กระจาย, และจนัทร์สุดา สุวรรณจนัดี. (����). เสียงและทางเลือกของผู้หญิงติด 

  เชื�อเอชไอวีในประเทศไทย (เอกสารทางวชิาการหมายเลข ���). นครปฐม:  

  สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลยัมหิดล. 

 Kessy, S. S. A., & Urio, F. M. (2006). The contribution of microfinance institutions  

  to poverty reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from  

  Research on Poverty Alleviation website: http://www.repoa.or.tz/ 

  documents_storage/ Publications/Reports/06.3_Kess _and_Urio.pdf 

 

หมายเหตุ กรณีสืบคน้จากอินเทอร์เน็ต ใหร้ะบุชื�อสาํนกัพิมพห์รือชื�อหน่วยงานที�จดัพิมพ ์ไวเ้ป็น

ส่วนหนึ�งในส่วนขอ้มูลแจง้การคน้คืนดว้ย โดยใชรู้ปแบบดงันี� : Retrieved from Agency name 

website: http://www.xxxxxxx 
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 5) เอกสารสรุปประเด็น (Issue brief) (รายงานฉบับย่อ/เอกสารการอบรม/

เอกสารการบรรยาย/เอกสารของบริษทั) 

ตัวอย่าง 

 Employee Benefit Research Institute. (1992, February). Source of health insurance  

  and characteristics of the uninsured (Issue Brief No. 123).  

  Washington, DC: Author. 

 Kelty, K. (2010, August). Colorado’s medical marijuana law (Issue Brief No. 10-09).  

  Retrieved from http://www.colorado.gov/lcs 

 

หมายเหตุ ถา้มีหมายเลขประจาํเอกสารใหใ้ส่ดว้ย  

 

2.4.2.4 เอกสารการประชุมทางวิชาการ/การสัมมนา/การอภิปราย (Meetings and 

Symposia) 

 

   1) เอกสารประกอบการประชุม (Symposium Contribution) (เป็นการร่วม

อภิปรายทางวชิาการ) 

ตัวอย่าง 

          Muellbauer, J. (2007, September). Housing, credit, and consumer expenditure. In S. C.    

                  Ludvigson (Chair), Housing and consumer behavior. Symposium conducted at the     

                  meeting of the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, WY. 

 

   2) บทความหรือโปสเตอร์นําเสนอในที�ประชุม (Paper Presentation or Poster 

Session) 

ตัวอย่าง 

 กานตว์ดี ส่งสิงห์, และนนัทิยา หาญศุภลกัษณ์. (2554, มีนาคม). จลนศาสตร์ศึกษาการ 

  เกิดอิมลัชั�นโคพอลิเมอร์ไรเซชั�นของสไตรีนมอนอเมอร์กับนํ�ายางธรรมชาติ.  

  การประชุมวชิาการมหาวทิยาลยักรุงเทพ, กรุงเทพฯ. 

 Udomroekchai, W., & Chiaravutthi, Y. (2011, March). Thai consumer willingness to 

  pay for genetically modified rice. Bangkok University Research Conference, 

  Bangkok. 
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   3) บทคัดย่อของเอกสารการประชุมออนไลน์  (Conference Paper Abstract 

Retrieved Online) (การนาํเสนอ Paper or Poster ใน Symposia ที�ไม่ไดตี้พิมพ)์ 

ตัวอย่าง 

            Liu, S. (2005, May). Defending against business crises with the help of intelligent agent  

                     based early warning solutions. Paper presented at the Seventh International   

                     Conference on Enterprise Information Systems, Miami, FL. Abstract retrieved from  

                     http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htmฃ 

    

   4) รายงานการป ระชุมในรูป ออนไลน์  (Proceedings Published Regularly 

Online) (การตีพิมพใ์นรูปวารสารทางวชิาการ ใชรู้ปแบบการเขียนเหมือนแบบบทความในวารสาร) 

ตัวอย่าง 

            Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., & Lent, R. (2008). The basic   

                  nonuniformity of the cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of        

                  Sciences, 105, 12593-12598. doi:10.1073/pnas.0805417105 

 

   5) รายงานการประชุมในรูปเล่มหนังสือ (Proceedings Published in Book 

Form) (การเขียนเอกสารอ้างอิงรายงานการประชุมที�ตีพิมพ์ในรูปหนังสือหรือจากหนังสือ ใช้

รูปแบบการเขียนเหมือนแบบหนงัสือหรือบทในหนงัสือ) 

ตัวอย่าง 

           สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ,์ และรัตนา เตียงทิพย.์ (2552). การหาโปรตีนในปัสสาวะที�บ่งชี�   

  โรคไตดว้ยวธีิโปรติโนมิกส์. ใน ขจรลกัษณ์ ชยปกรณ์ (บ.ก.), Changes: New  

  Trends in Medicine การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์    

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประจาํปีพ.ศ. 2552 (น. 52-59). ปทุมธานี:   

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

 Soutar, G., & Mazzarol, T. W. (1995). Gaining competitive advantage in education  

  services exports: Forward integration and strategic alliances in a maturing  

  market. In G. Tower (Ed.), Proceeding of the Academy of International   

  Business Southeast Asia Regional Conference, Asia Pacific International  

  Business: Regional integration and global competitiveness (pp. 85-110).  

  Perth: Murdoch University. 
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2.4.2.5 ดุษฎีนิพนธ์และวทิยานิพนธ์ (Doctoral Dissertations and Master’s Theses) 

 

1) การเขียนอา้งอิงดุษฎีนิพนธ์และวทิยานิพนธ์ที�สามารถคน้ไดจ้ากฐานขอ้มูล 

ตัวอย่าง 

ผสุดี เรืองทอง. (2545). กลยทุธ์การสื�อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม 

 ของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์ (Master’s thesis). สืบคน้จาก โครงการ 

 เครือข่ายหอ้งสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS). 

รัชพร เลี�ยงประเสริฐ. (2558). การสร้างเมืองยติุธรรม: กรณีศึกษาการจัดการศึกษาของ 

 กรุงเทพมหานคร (Doctoral dissertation). สืบคน้จาก คลงัขอ้มูลงานวจิยัไทย  

 (TNRR).  

สุวฒันา พฤกษะศรี. (����). การผลิตนมไขมนัตํ�าที�มีนํ�าตาลแลคโตสตํ�าควบคู่กับการ 

 ผลิตพรีไบโอติกกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Master’s thesis). สืบคน้จาก  

 สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.). 

 

2) การเขียนอา้งอิงดุษฎีนิพนธ์และวทิยานิพนธ์ที�ไม่ไดตี้พิมพ ์(เป็นรูปเล่ม) 

ตัวอย่าง 

นุชรีย ์แผน่ทอง. (2555). ปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคม 

 ออนไลน์บน Facebook ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร (Unpublished  

 Master’s thesis). มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, กรุงเทพฯ. 

 สมจินตนา คุม้ภยั. (2553). ศึกษาการเปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การที�มีอิทธิพลต่อ 

  ประสิทธิผลองค์การ: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย (Unpublished Doctoral  

  dissertation). สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

          Tripp, M. L. (2013). Integrating facebook into the initial response stage of corporate  

   crisis communication (Unpublished Doctoral dissertation). Walden University,  

                     USA.  
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3) การเขียนอา้งอิงดุษฎีนิพนธ์และวทิยานิพนธ์จากฐานขอ้มูลสถาบนั 

ตัวอย่าง 

เสกสรรค ์วีระสุข. (2557). การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท 

         วิตามินในกรุงเทพมหานคร (Master’s thesis). สืบคน้จาก  

 http://library.swu.ac.th/th/ 

Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher   

         Education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from  

         http://www.ohiolink.edu/etd/ 

 

   4) การเขียนอ้างอิงดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์จากเว็บ (ที�ไม่ใช่เว็บของ

สถาบนั) 

ตัวอย่าง 

ศรีนคร วงศใ์จ. (2543). ผลกระทบจากแรงงานพม่าผิดกฎหมายในประเทศไทย: ศึกษา 

 กรณีอาํเภอแม่สอด จังหวดัตาก (Master’s thesis, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง).  

 สืบคน้จาก http://library.senate.go.th/document/Ext12/12612_0009.PDF 

Bruckman, A. (1997). 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/ 

 

   5) การเขียนอ้างอิงดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย ์

(Commercial Database) 

ตัวอย่าง 

Casey, J. T. (2011). Horseback riding therapy for at-risk foster youth: a grant 

 proposal (Master’s thesis). Retrieved from ProQuest Dissertations and 

 Theses database. (UMI No. 1493095)   

Ninneman, J. K.  (2011). Business ethics and social responsibility: Comparing   

 business and non-business graduate students (Doctoral dissertation). Retrieved  

 from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3473130) 
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2.4.2.6 บทวจิารณ์ คาํวจิารณ์ (Reviews and Peer Commentary) 

 

1) บทวจิารณ์หนงัสือ (Review of a book) 

ตัวอย่าง 

           ภาวนา เขมะรัตน์. (����). [วจิารณ์หนงัสือเรื�อง การปรับปรุงระบบราชการด้านการ 

  จัดการองค์การ, โดย อมร รักษาสัตย ์และถวลัย ์วรเทพพุฒิพงษ]์. วารสารพัฒน 

  บริหารศาสตร์, ��(�), ���. 

 Schatz, B. R. (2000, November 17). Learning by text or context? [Review of the  

  book The social life of information, by J. S. Brown & P. Duguid]. Science,  

  290, 1304. doi:10.1126/science.290.5495.1304 

 

2.4.2.7 สื�อโสตทศัน์ (Audiovisual Media) 

    

   1) ภาพยนตร์ (Motion Picture) 

ตัวอย่าง 

อิทธิสุนทร วชิยัลกัษณ์ (ผูก้าํกบั). (2544). โหมโรง [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: สหมงคลฟิลม์  

  อินเตอร์เนชั�นแนล. 

 

2) วดีีทศัน์ (Video) 

ตัวอย่าง 

American Psychological Association. (Producer). (2000). Responding therapeutically 

  to patient expressions of sexual attraction [DVD]. Available from  

  http://www.apa.org/videos/ 

 

3) สื�อบนัทึกเสียงดนตรี (Music Recording) 

ตัวอย่าง 

ภูวนาถ คุณผลิน. (2542). เจา้ไม่มีศาล. ใน แกรมมี�โกลด์ ซีรี� ส์ [ซีดี]. กรุงเทพฯ:  

  บริษทัจี เอม็ เอม็ แกรมมี�. 

 Iang, k. d. (2008). Shadow and the frame. On Watershed [CD]. New York, NY: 

  Nonesuch Records. 
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   4) รายการวทิยแุละรายการทีวอีอนไลน์ (Podcast) 

ตัวอย่าง 

Van Nuys, D. (Producer). (2007, December 19). Shrink rap radio [Audio podcast]. 

  Retrieved from http://www.shrinkrapradio.com/ 

  

   5) รายการโทรทศัน์หนึ� งภาคจากชุดรายการโทรทศัน์ (Single Episode from a 

Television Series)  

ตัวอย่าง 

Egan, D. (Writer), & Alexander, J. (Director). (2005). Failure to communicate 

  [Television series episode]. In D. Shore (Executive producer), House. New York, 

  NY: Fox Broadcasting.  

 

6) แผนที�ออนไลน์ (Map Retrieved Online) 

ตัวอย่าง 

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- 

  popdens_2000.pdf 

 

  2.4.2.8 งานที�ไม่ไดจ้ดัพิมพแ์ละงานที�จดัพิมพอ์ยา่งไม่เป็นทางการ (Unpublished and 

Informally Published Works) 

 

   1) เอกสารอดัสาํเนา (Mimeographed) 

ตัวอย่าง 

สภาการพยาบาล. (����). สาระการบริหารการพยาบาล (พิมพค์รั� งที� 2). กรุงเทพฯ:  

 โรงพิมพส์ามเจริญการพาณิชย.์ Unpublished manuscript.      

Depret, E. F., & Fiske, S.T. (����). Perceiving the powerful: Intriguing individuals   

 versus threatening groups. MA: University of Massachusetts at Amherst.   

 Unpublished manuscript.  
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   2) งาน ต้น ฉ บับ ที� ไม่ ได้จัดพิ ม พ์ อ้างอิ งชื� อ ม ห าวิท ย าลัย  (Unpublished 

manuscript with a university cited) 

ตัวอย่าง 

อญัญมณี บุญซื�อ. (2556). การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมสาํหรับเดก็ 

  ปฐมวยั. Unpublished manuscript, ภาควชิาหลกัสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์, 

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.   

 Blackwell, E., & Conrod, P. J. (2003). A five-dimentional measure of drinking   

  motive. Unpublished manuscript, Department of Psychology, University of  

  British Columbia, Vancouver, Canada. 

 

   3) งานที�ไม่ตีพิมพแ์ต่ปรากฏบนฐานขอ้มูล ERIC 

ตัวอย่าง 

Kubota, K. (2007). “Soaking” model for learning: Analyzing Japanese    

  learning/teaching process from a socio-historical perspective. Retrieved from  

  ERIC database. (ED498566) 

 

 4) จุลสาร 

ตัวอย่าง 

 บุญเลิศ อรุณพิบูลย.์ (2551). ขมุทรัพย์ซอฟต์แวร์เพื�อใช้งานในองค์กร: โอเพนซอร์ส 

  และฟรีแวร์ [จุลสาร]. ปทุมธานี: ศูนยบ์ริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ  

  เทคโนโลย ีสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 

 Hua Hin-Chaam: Idea map [Pamphlet]. (2004). Bangkok: PSP. 

 Tea: The Chinese art of tea drinking (2nd ed.). [Pamphlet]. (1991). Hsintien, Taipei  

  county, Taiwan, ROC: Shaw Yu- 

 

 5) แผน่พบั 

ตัวอย่าง 

จตุพล สรีสมบูรณ์. (ม.ป.ป.). คาํถามที�พบได้บ่อยเกี�ยวกับวคัซีนเอชพีวี [แผน่พบั]. ม.ป.ท. 

 Canadian Opthalmological Association. (����). Diabetes and the eye [Brochure].  

  Ottawa, ON: Author. 
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  2.4.2.9 ขอ้ความสื�อสารในสังคมออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตรูปแบบต่างๆ 

 

   1) ขอ้ความที�โพสตใ์นบล็อก (Blog post) 

ตัวอย่าง 

สุรัตน์ ทองพนัลาํ. (2558, 27 มกราคม). สื�อสารอยา่งไร? ใหคู้่สนทนาเขา้ใจคุณ [Web log    

          message]. สืบคน้จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/Thangthai 

Mathis, T. (2015, August 12). What is human systems integration? [Web log message]. 

 Retrieved from http://blog.apabooks.org/����/��/��/what-is-human-systems- 

 integration/ 

 

   2) วดิีทศัน์ที�โพสตใ์นบล็อก (Video blog post) (เช่น Youtube) 

ตัวอย่าง 

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=Vja83KLQXZs 

 

  2.4.2.10 การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต (Electronic sources) 

 

   1) เวบ็เพจที�มีชื�อผูแ้ต่ง (Web page with author) 

ตัวอย่าง 

ชาญณรงค ์ราชบวันอ้ย. (2552). ศัพท์บัญญัติการศึกษา. สืบคน้จาก http://www.sornor.org 

 CNN Wire Staff. (2011). How U.S. forces killed Osama bin Laden. Retrieved from  

  http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/05/02/bin.laden.raid/index.html 

 

   2) เวบ็เพจที�ไม่มีชื�อผูแ้ต่ง (Web page with no author) 

ตัวอย่าง 

ความแตกต่างระหว่างบริษัทญี�ปุ่นและไทย. (2555). สืบคน้ 6 มีนาคม, 2555, จาก   

  https://pasona.co.th/column/5   

 New child vaccine gets funding boost. (2001). Retrieved March 21, 2012, from  

  http://news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp  
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   3) สืบค้นขอ้มูลจากแหล่งที�มีการเปลี�ยนแปลงบ่อยหรือปรับปรุงเป็นประจาํ 

(Wikipedia) 

ตัวอย่าง 

วิกิพีเดีย. (2559). อดอล์ฟ ฮิตเลอร์. สืบคน้ 25 มีนาคม, 2559, จาก       

 https://th.wikipedia.org/wiki/อดอลฟ์_ฮิตเลอร์   

 Wikipedia. (2007). Attachment Theory. Retrieved July 27, 2007, from    

  http://en.wikipedia.org/wiki/ Attachment_theory 

 

  2.4.2.11 ชุดวชิามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ตัวอย่าง 

กิ�งพร ทองใบ. (2550). การประเมินผลการปฏิบติังานของทรัพยากรมนุษย.์ ใน เอกสาร 

 การสอนชุดวิชาการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ (หน่วยที� 12). นนทบุรี:  

 สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  

พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ. (2556). การบริหารภาพลกัษณ์องคก์าร. ใน เอกสารการสอนชุด 

 วิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ (หน่วยที� 14, พิมพค์รั� งที� 5). นนทบุรี:   

 สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 

  2.4.2.12 สิทธิบตัร 

ตัวอย่าง 

อาริมาสะ คากะ และคณะ. (2553). สิทธิบัตรไทยเลขที� 28634. กรุงเทพฯ: กรมทรัพยสิ์น 

  ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย.์  

 Smith, I. M. (1988). U.S. Patent No. 123,445. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark 

  Office. 
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  2.4.2.13 งานประเภทกฎหมาย (Statutes) (เช่น พระราชบญัญติั) 

ตัวอย่าง 

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499, เล่ม 73 ตอนที� 95 (2499). 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติมฉบบัที� 2 พ.ศ. 2545,  

            เล่ม 119 ตอนที� 123 ก หนา้ 16 (2545). 

 ราชกิจจานุเบกษา. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แก้ไข 

  เพิ�มเติมฉบับที� 2 พ.ศ. 2545. เล่ม 119 ตอนที� 123 ก หนา้ 16 ประกาศใช ้19  

  ธนัวาคม 2545. 

 

  2.4.2.14 การเขียนอา้งอิงงานประเภทคาํวนิิจฉยัของศาล (Court Decision) 

    

   1) รูปแบบศาลฎีกา 

ตัวอย่าง 

ระบบสืบคน้คาํพิพากษา คาํสั�ง คาํร้อง และคาํวนิิจฉยัศาลฎีกา. (ปี). คาํพิพากษาศาล 

  ฎีกาที� xxx/xxxx. สืบคน้จาก http:// 

 

   2) รูปแบบศาลฎีกา 

ตัวอย่าง 

ระบบสืบคน้คาํพิพากษา คาํสั�ง คาํร้อง และคาํวนิิจฉยัศาลปกครอง. (ปี). คาํพิพากษา 

  ศาลปกครองสูงสุดที� xxx/xxxx. สืบคน้จาก http:// 

 

 

 

 

 

 


