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บทที ่1 
 

รูปเล่มงานวจิยับัณฑิตศึกษา 
 

งานวิจยับณัฑิตศึกษา เป็นงานวิจยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แบ่งเป็น 
สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 

 

1.1 ส่วนประกอบของสารนิพนธ์/วทิยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ์ 
 
 การเขียนและพิมพ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์จาํเป็นตอ้งจดัรูปแบบให้ถูกตอ้งตาม
ขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยัโดยปกติเล่มสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์แบ่งเป็น 5 ส่วน
ตามลาํดบั  คือ  ส่วนนาํส่วนเน้ือเร่ืองส่วนอา้งอิงส่วนภาคผนวก  และ ส่วนประวติัผูว้ิจยั 
 

1.1.1 ส่วนนํา ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ดงัตารางท่ี 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1 องคป์ระกอบของส่วนนาํเล่มสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

องค์ประกอบ รายละเอยีด 
1) ปกนอก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นปกแขง็ สีกรมท่า เดินตวัอกัษรสีทองทั้งหนา้ ประกอบดว้ย 
1.1) ตรามหาวิทยาลยัรังสิต ขนาดความสูง 3.5 ซม. วางก่ึงกลางปก  

ห่างจากขอบกระดาษบน 2.5 ซม. 
1.2) ช่ือเร่ืองภาษาไทย 
1.3) ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ 
1.4) ช่ือของนักศึกษา ให้ระบุเพียงช่ือนามสกุลยกเวน้ หากมียศ 

ฐานนัดรศกัด์ิ ราชทินนาม สมณศกัด์ิ ใหร้ะบุดว้ย 
1.5) ระบุขอ้ความไวส่้วนทา้ยของหนา้ 
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ตารางท่ี 1.1 องคป์ระกอบของส่วนนาํเล่มสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ต่อ) 
องค์ประกอบ รายละเอยีด 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2) สนัปกนอก ประกอบดว้ย 
2.1) เลขท่ีสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
2.2) ช่ือสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
2.3) ช่ือ นามสกลุ นกัศึกษา ผูว้ิจยั 
2.3) ปีการศึกษา ท่ีสาํเร็จ 

3) ใบรองปก     เป็นกระดาษวา่ง 1 แผน่ 
4) ปกในภาษาไทย มีขอ้ความเหมือนปกหนา้ 
5) ปกในภาษาองักฤษ มีขอ้ความเหมือนปกหนา้เฉพาะภาษาองักฤษ 
6) หนา้อนุมติัภาษาไทย มีรายนามและลายมือช่ือของคณะกรรมการสอบ และคณบดี

บณัฑิตวิทยาลยัเป็นภาษาไทย 
7) หนา้อนุมติัภาษาองักฤษ   มีรายนามและลายมือช่ือของคณะกรรมการสอบ  และคณบดี

บณัฑิตวิทยาลยั  เป็นภาษาองักฤษ 
8) กิตติกรรมประกาศ เป็นการกล่าวคาํขอบคุณผูท่ี้ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือใน

การศึกษาคน้ควา้  ความยาวไม่เกิน 1 หนา้ และพิมพช่ื์อนกัศึกษา
ทา้ยขอ้ความ 

9) บทคดัยอ่ภาษาไทย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนขอ้มูลวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ไดแ้ก่ รหัสและช่ือนามสกุลนักศึกษา   สาขาวิชาเอกและช่ือย่อ
ปริญญา  คาํสาํคญั     หัวขอ้การศึกษา  อาจารยท่ี์ปรึกษา  อาจารย์
ท่ีปรึกษาร่วม (ถา้มี)  และส่วนของบทคดัย่อ ซ่ึงเป็นเน้ือความย่อ
ของการศึกษาทั้งเล่ม ควรชัดเจน กะทดัรัด  ไม่ควรเกิน 300 คาํ
และไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4 

10) บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ   มีขอ้ความและรูปแบบเช่นเดียวกบับทคดัยอ่ภาษาไทย 
 

วทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม 
หลกัสูตร................................สาขาวชิา ………………………    

วทิยาลยั / คณะ .............................................. 
(เวน้ 1 บรรทดั) 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรังสิต 
ปีการศึกษา XXXX 
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ตารางท่ี 1.1 องคป์ระกอบของส่วนนาํเล่มสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ต่อ) 
องค์ประกอบ รายละเอยีด 

11) สารบญัตาราง เป็นรายการระบุช่ือและตาํแหน่งหนา้ของตารางทั้งหมดท่ีปรากฏ
ในเล่มรายงาน   รวมทั้ งตารางในภาคผนวกด้วย   โดยเรียง
ตามลาํดบัก่อนหลงัท่ีปรากฏในรายงาน 

12) สารบญั เป็นรายการแสดงส่วนประกอบสําคญัทั้งหมดของเล่มรายงาน  
โดยมีเลขหนา้กาํกบัแต่ละส่วนท่ีเรียงตามลาํดบัของเน้ือหาในเล่ม
รายงาน 

13) สารบญัรูป เป็นรายการระบุช่ือและตาํแหน่งหนา้ของรูปทั้งหมดท่ีปรากฏใน
เล่มรายงาน  รวมทั้ งรูปในภาคผนวกด้วย  โดยเรียงตามลาํดับ
ก่อนหลงัท่ีปรากฏ 

14) คาํอธิบายสญัลกัษณ์และ
คาํยอ่ 

เป็นส่วนท่ีใหค้าํอธิบายหรือขยายความสัญลกัษณ์และคาํยอ่ต่าง ๆ 
ท่ีปรากฏในรายงาน 

 
1.1.2 ส่วนเนือ้เร่ือง ประกอบดว้ย บทท่ี 1 ถึง บทท่ี 5 มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1.2 

 
ตารางท่ี 1.2 องคป์ระกอบของส่วนเน้ือเร่ืองในเล่มสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

องค์ประกอบ รายละเอยีด 
บทท่ี 1  บทนาํ เป็นการนาํเอาเคา้โครงสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ท่ีผ่าน

ความเห็นชอบแล้ว  (Proposal) มารายงานไว้ในบทน้ี   ซ่ึ งอาจ
ประกอบดว้ย 

        1) ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา 
        2) ปัญหานาํการวิจยั 
        3) วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
        4) ขอบเขตของการวิจยั 
        5) สมมติฐานของการวิจยั 
        6) นิยามศพัทส์ญัลกัษณ์ และอกัษรยอ่ 

บทท่ี 2  ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ศึกษา 

เป็นการกล่าวถึงสภาพทัว่ๆ ไปของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา 
ตลอดจนทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อเป็นพื้นฐานให้ผูอ่้าน
เขา้ใจเร่ืองนั้นๆ 
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ตารางท่ี 1.2 องคป์ระกอบของส่วนเน้ือเร่ืองในเล่มสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ต่อ) 
องค์ประกอบ รายละเอยีด 

บทท่ี 3  วิธีการดาํเนินงานวิจยั 
หรือ ขั้นตอนการศึกษา 
 

เป็นการนาํเสนอขั้นตอน กระบวนการ ในการเก็บรวมรวมขอ้มูลเพื่อ
การศึกษา  โดยอาจแบ่งออกเป็นส่วนๆ ตามความเหมาะสมเช่น 
ลกัษณะทัว่ไปของประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานของกิจการกรณีศึกษาท่ีเก็บรวบรวมได ้เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจัย การวัดค่าตัวแปรและเกณฑ์การให้คะแนน   ตลอดจน  การ
วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล   เป็นตน้ 

บทท่ี 4  ผลการวิจยั หรือ ผล
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

เป็นการนําเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บรวมรวมได้ตาม
ระเบียบวิธีการวิจยัในบทท่ี 3  โดยการวิเคราะห์นั้นตอ้งตอบสนอง
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในบทท่ี 1   ซ่ึงอาจ
นาํเสนอเป็นเชิงพรรณนา เชิงสถิติ หรือ เชิงผลการทดลอง และผลท่ี
ไดรั้บจากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีศึกษา ตวัอยา่งเช่น 
        1) การแจงนบัและการแจกแจงขอ้มูล 
        2) ผลทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
        3) การสมมติฐาน และแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน (ถา้มี) 
        4) การแสดงผลท่ีไดจ้ากการทดลองและวิเคราะห์ขอ้มูล 
        5) ขอ้จาํกดัในการศึกษา (ถา้มี) 

บทท่ี 5  บทสรุปและ
ขอ้เสนอแนะ 

เป็นการสรุปผลการศึกษาจากเน้ือหาท่ีไดก้ล่าวถึงในบทท่ีผ่านมา การ
สรุปควรยึดวตัถุประสงค ์และสมมติฐานของการวิจยัเป็นหลกั เพื่อช้ี
วา่ผลการศึกษาไดบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวห้รือไม่ และอยา่งไร 
ส่วนขอ้เสนอแนะ อาจเป็นการเสนอแนะเก่ียวกบัการนาํผลท่ีได้รับ
จากการศึกษา นาํไปปรับใช้ หรือพฒันาแนวคิดในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไป ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ควรเป็นขอ้เสนอแนะท่ีได้จาก
การศึกษา เป็นขอ้เสนอแนะใหม่ ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองท่ีรู้กนัแลว้ และเป็น
ขอ้เสนอแนะท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัได ้แมว้่าจะมีขอ้จาํกดัต่างๆ อยู่
บา้งกต็าม 
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1.1.3 ส่วนอ้างองิ 
 

คือรายการเอกสารอา้งอิง หรือ บรรณานุกรม  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีแสดงถึงท่ีมาของความรู้ท่ี
ศึกษาและนํามาใช้ประกอบเพ่ือการเขียนรายงาน  เช่น  ช่ือหนังสือ  วารสาร  ส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ 
ตลอดจนวิธีการไดม้าของขอ้มูล เช่น การสมัภาษณ์  ส่ืออิเลค็ทรอนิคส์   เป็นตน้   

 
1.1.4 ส่วนภาคผนวก 

 
ภาคผนวก คือ ส่วนประกอบท่ีเพิ่มเขา้มาเพ่ือช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ของขอ้มูล  

เน้ือหา  และกระบวนการศึกษาคน้ควา้  เช่น แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์   นอกจากน้ีอาจมี
รายละเอียดปลีกยอ่ยอ่ืน ๆ เช่น กฎหมาย  ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษา  รูปภาพกิจกรรม  เป็นตน้ 

หนา้แรกของภาคผนวกใหข้ึ้นหนา้ใหม่ ไม่ตอ้งพิมพเ์ลขหนา้ (แต่นบัหนา้ต่อเน่ืองจาก
หน้าก่อน)  และมีคาํว่า “ภาคผนวก” อยู่กลางหน้ากระดาษ หากมีหลายภาคผนวก  ให้แยกเป็น 
“ภาคผนวก ก”“ภาคผนวก ข”“ภาคผนวก ค” ตามลาํดบั  และข้ึนหนา้ใหม่ เม่ือข้ึนภาคผนวกใหม่ 

 
1.1.5 ส่วนประวตัิผู้วจัิย 

 
เป็นการเขียนประวติัของนกัศึกษาเอง  โดยมีความยาวไม่เกิน 1 หนา้  ครอบคลุมขอ้มูล  

ช่ือ-นามสกลุ   วนั เดือน ปีเกิด  จงัหวดัและประเทศท่ีเกิด  ประวติัการศึกษา   ตาํแหน่ง  และ สถานท่ี
ทาํงาน (ถา้มี) 

 

1.2 การพมิพ์สารนิพนธ์/วทิยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ์ 
 

ในการพิมพส์ารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์นั้น นกัศึกษาจะตอ้งจดัพิมพต์ามมาตรฐานท่ี
บณัฑิต-วิทยาลยั มหาวิทยาลยัรังสิตกาํหนด ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1.3 มาตรฐานการพิมพ ์
มาตรฐานการพมิพ์ รายละเอยีด 

1) กระดาษพิมพ ์ 1.1) กระดาษสีขาว ไม่มีบรรทดั  
1.2) ขนาดมาตรฐาน A4  ไม่ตํ่ากวา่ 80 แกรม  
1.3) ใหพ้ิมพเ์พียงหนา้เดียว 
1.4) ใหพ้ิมพโ์ดยใชค้อมพิวเตอร์ และเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ 
1.5) พิมพโ์ดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Word for Windows 

2) ขนาดและแบบตวัพิมพ ์ 2.1) กรณีท่ีพิมพด์ว้ยภาษาไทย ให้นักศึกษาเลือกใชต้วัพิมพ ์
(Font) ไดแ้ก่ Angsana, Browallia หรือ Cordia ตามความตอ้งการ 
โดยตอ้งพิมพเ์ป็นตวัพิมพเ์ดียวกนัตลอดทั้งเล่ม (ภาษาองักฤษท่ีมี
แทรกในภาษาไทยให้ใช้ตัวพิมพ์ชนิดเดียวกันกับตัวอักษร
ภาษาไทย) 
          2.1.1) ขนาดตวัอกัษร 16 พอยต ์สาํหรับตวัอกัษรธรรมดาท่ี
เป็นตวัพื้น 
          2.1.2) ขนาดตวัอกัษร 18 ปอยต ์ ตวัหนา (Bold) เม่ือพิมพ์
ช่ือบทและหวัขอ้สาํคญั 
          2.1.3) ขนาดตวัอกัษร 16 ปอยต ์ตวัหนา (Bold) สาํหรับ
หวัขอ้ยอ่ย 
2.2) กรณีนกัศึกษาต่างประเทศ  ใหจ้ดัพิมพเ์ป็นภาษาองักฤษทั้งเล่ม 
โดยใชต้วัพิมพ ์(Font) Time New Roman ดงัน้ี 
          2.2.1) ขนาดตวัอกัษร 12 ปอยต ์สาํหรับตวัอกัษรธรรมดาท่ี
เป็นตวัพื้น 
          2.2.1) ขนาดตวัอกัษร 14 ปอยต ์ ตวัหนา (Bold) เม่ือพิมพช่ื์อ
บทและหวัขอ้สาํคญั   
          2.2.1) ขนาดตวัอกัษร 12 ปอยต ์ตวัหนา (Bold) สาํหรับ
หวัขอ้ยอ่ย 
2.3) กรณีท่ีนกัศึกษาเป็นคนไทย แต่ตอ้งการพิมพเ์ล่มวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ  ใหจ้ดัทาํส่วนนาํของรายงาน (ปกใน  
หนา้อนุมติั   กิตติกรรมประกาศ  และบทคดัยอ่) เป็นภาษาไทย ใส่
ในรายงาน โดยแทรกในตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 
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ตารางท่ี 1.3 มาตรฐานการพมิพ ์(ต่อ) 
มาตรฐานการพมิพ์ รายละเอยีด 

3) การเวน้วา่งขอบกระดาษ 3.1) ขอบดา้นบน (หวักระดาษ)  3.75 เซนติเมตร (หรือ 1.5 น้ิว) 
ยกเวน้หนา้ท่ีข้ึนบทใหม่ของแต่ละบท ใหเ้วน้ 5 เซนติเมตร (2 น้ิว) 
3.2) ขอบดา้นซา้ยเวน้ไว ้3.75 เซนติเมตร (1.5 น้ิว) 
3.3) ขอบดา้นขวาเวน้ไว ้2.5 เซนติเมตร (1.0 น้ิว) 
3.4) ขอบล่างเวน้ 2.5 เซนติเมตร (1.0 น้ิว) 

4) การลาํดบัหนา้ และการ
พิมพเ์ลขหนา้ 

4.1) ส่วนนาํทั้งหมด (กิตติกรรมประกาศ บทคดัย่อภาษาไทย 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ สารบญั สารบญัตาราง และ สารบญัรูป) 
ใชต้วัอกัษรกาํกบัหนา้ โดยถา้เขียนดว้ยภาษาไทย ให้ใชต้วัอกัษร
เรียงตามลาํดบัพยญัชนะในภาษาไทย (ก, ข, ค, …)   แต่ถา้เขียนดว้ย
ภาษาองักฤษ ใชเ้ลขโรมนักาํกบัหนา้ (i, ii, iii, …)         
       ยกเวน้ ปก และหนา้อนุมติั ไม่ตอ้งกาํกบัเลขหนา้ และไม่ตอ้ง
นบัจาํนวนหนา้ 
4.2) ส่วนเน้ือความ ใหล้าํดบัหนา้โดยใชห้มายเลข 1, 2, 3, …. 
       ยกเวน้ หนา้แรกของบท และหน้าแรกของภาคผนวก ไม่ตอ้ง
ใชเ้ลขหนา้กาํกบั แต่ใหน้บัจาํนวนหนา้รวมไปดว้ย 
4.3) เลขหนา้หรืออกัษรประจาํหนา้ ให้พิมพห่์างจากริมกระดาษ
ส่วนบน 2.5 เซนติเมตร (1.0 น้ิว) และใหอ้ยูใ่นแนวเดียวกบัขอบ
ขวามือ 
 

5) การยอ่หนา้ เวน้ระยะ 8 ช่วงตวัอกัษร (เร่ิมพิมพต์วัอกัษรท่ี 9 เป็นตวัอกัษรแรก
ของขอ้ความของยอ่หนา้นั้น หรือ ประมาณ 1.5 ซม.จากกั้นระยะ
ซา้ย) 

6) การพิมพค์าํท่ีเป็นภาษา 
ต่างประเทศในวิทยานิพนธ์ท่ี
เป็นภาษาไทย 

ให้พิมพเ์ป็นภาษาไทยตามดว้ยวงเล็บภาษาต่างประเทศ ซ่ึงคาํท่ี
เป็นภาษาไทยควรพิจารณาจากคาํท่ีไดมี้การบญัญติัไวแ้ลว้ โดย
ราชบัณฑิตยสถาน แต่ถ้ามิได้บัญญัติไวใ้ห้พิจารณาใช้คาํตาม
ความเหมาะสม 
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ตารางท่ี 1.3 มาตรฐานการพมิพ ์(ต่อ) 
มาตรฐานการพมิพ์ รายละเอยีด 

7) การพิมพว์งเลบ็ภาษา 
ต่างประเทศ 

ควรข้ึนตน้ดว้ยตวัพิมพใ์หญ่ (Capital Letters) ตามดว้ยตวัพิมพ์
เลก็ เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) จุด
แขง็ตวั (Freezing Point) แรงดนัพิกดั (Rated Voltage) เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัควรใชว้ิธีการเดียวกนัตลอดทั้งเล่ม 

8) การข้ึนหวัขอ้ใหม่ และ 
การข้ึนยอ่หนา้ใหม่ 

ตอ้งเวน้บรรทดั 1 บรรทดั 

9) การเวน้ระยะระหวา่ง
บรรทดั 

9.1) ในภาษาไทย ใหต้ั้งระยะห่างบรรทดั ท่ี 1.0  (Line Spacing 
1.0)  
9.2) ในภาษาองักฤษ ใหต้ั้งระยะห่างบรรทดั ท่ี 1.5  (Line Spacing 
1.5) 

10) การพิมพบ์รรณานุกรม
ทา้ยเล่ม 

เร่ิมบรรทดัแรกของเอกสารแต่ละรายการ โดยพิมพชิ์ดกั้นระยะ
ดา้นซา้ย ในกรณีที่เอกสารบางรายการมีความยาวมากกว่า 1 
บรรทดั บรรทดัต่อไปให้ยอ่หนา้ 8 ช่วงตวัอกัษร 

 
1.2.1 การแบ่งบทและหัวข้อในบท 
 
เร่ิมบทใหม่ตอ้งข้ึนหน้าใหม่เสมอ และมีเลขประจาํบท ให้พิมพค์าํว่า “บทท่ี” หรือ 

“CHAPTER” ไวต้รงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วน “ช่ือบท” ให้พิมพไ์วต้รงกลาง
หนา้กระดาษเช่นกนั โดยใหพ้ิมพต์ ํ่าลงมาจากบรรทดับน 2 บรรทดั ช่ือบทท่ียาวเกิน 1 บรรทดั ให้
แบ่งเป็น 2-3 บรรทดัตามความเหมาะสม โดยพิมพเ์รียงลงมาเป็นลกัษณะสามเหล่ียมกลบัหวั 
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1.2.1.1 หวัขอ้สาํคญั หรือ หวัขอ้ใหญ่ควรกาํหนดลาํดบัท่ีของหวัขอ้กาํกบัเช่น 2.1 
หมายถึง หวัขอ้ใหญ่ลาํดบัท่ี 1 ของบทท่ี 2 เป็นตน้ โดยกาํหนดใหพ้ิมพชิ์ดริมซา้ย โดยเวน้ 1 บรรทดั 
จากบรรทดัก่อนหนา้ และเวน้ 1 บรรทดั หลงัจากพิมพห์วัขอ้ใหญ่ 

1.2.1.2 หัวขอ้ย่อยให้ย่อหน้าโดย เวน้ระยะ1.5 ซม.จากกั้นระยะซา้ย การพิมพ์
หวัขอ้ยอ่ยใหใ้ชล้าํดบัต่อจากหวัขอ้ใหญ่ เช่น 2.1.1 และ 2.1.2 เป็นตน้ หรืออาจใช ้1)  และ  2) และ  3)   
เป็นเคร่ืองช่วยกไ็ด ้ แต่ตอ้งใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนัทั้งเล่มรายงาน 

 
1.2.2 การจัดทาํตาราง และรูปประกอบ 

 
1.2.2.1 ตารางและรูปตอ้งมีหมายเลขประจาํ และเรียงตามลาํดบั หมายเลขของ

ตารางและรูป ประกอบดว้ย บทท่ี.ลาํดบัของรูปในบท 
1.2.2.2 เลขลาํดบัท่ีและช่ือตาราง (Caption) ใหพ้ิมพอ์ยูส่่วนบนของตาราง ชิด

กั้นระยะซา้ยและพิมพอ์ยูใ่นหนา้เดียวกบัตาราง 
1.2.2.3 กรณีท่ีตารางมีความยาวมาก ไม่สามารถให้ส้ินสุดในหนา้เดียวได ้ให้

พิมพส่์วนท่ีเหลือในหนา้ถดัไป แต่ตอ้งมีลาํดบัท่ี ช่ือของตาราง และมีคาํวา่ “ต่อ” ในวงเลบ็ 
1.2.2.4 ขนาดความกวา้งของตารางไม่ควรเกินกรอบหนา้กระดาษ ส่วนตารางท่ี

กวา้งเกินกวา่หนา้อาจจดัพิมพต์ามแนวขวางของหนา้ได ้
 
 
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวนตวัอยา่ง (คน) ร้อยละ 
ชาย 600 60 
หญิง 400 40 

รวม 1,000 100 

หมายเหตุ   กรณีท่ีไม่สามารถพิมพต์ารางในแนวตั้งได ้  ใหจ้ดัพิมพใ์นแนวนอน แต่ตอ้งอยูภ่ายใน
กั้นระยะท่ีกาํหนด 

 
รูปท่ี 1.1 แสดงตวัอยา่งรูปแบบการพิมพต์าราง 

 

หมายถึง ตารางของบทท่ี 2 ลาํดบัท่ี 1 (ในบทน้ี) 
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   กรณีช่ือตารางยาวเกินกวา่ 1 บรรทดั ใหพ้ิมพต์วัอกัษรตวัแรกของบรรทดัถดัไป
ตรงกบัตวัอกัษรตวัแรกของช่ือตาราง ดงัตวัอยา่งท่ี 1.1 
 
ตวัอยา่งท่ี 1.1 
ตารางท่ี 1.1 แสดงตวัอยา่งการพิมพช่ื์อตารางท่ียาวกวา่ 1 บรรทดั ใหพ้ิมพต์วัอกัษรตวัแรกของ 
                  บรรทดัถดัไปตรงกบัตวัอกัษรตวัแรกของช่ือตาราง 

 
1.2.2.5  แผนภูมิ แผนผงั แผนท่ี กราฟ ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพประกอบ

ลกัษณะอ่ืนๆทั้งหมดท่ีไม่ใช่ขอ้ความ ใหถื้อวา่เป็น “รูป” (Figure) โดยรูปตอ้งมีหมายเลขประจาํและ
เรียงตามลาํดบั  

1.2.2.6 ลาํดบัท่ีและช่ือของรูป พิมพอ์ยู่ส่วนล่างจดัก่ึงกลางของรูป และอยูใ่น
หนา้เดียวกบัรูป 

 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 แสดงความสมัพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

รูปท่ี 1.2 แสดงตวัอยา่งรูปแบบการพิมพรู์ป 
 

กรณีช่ือรูปยาวเกินกว่า 1 บรรทดั ให้แบ่งเป็น 2-3 บรรทดัตามความเหมาะสม 
โดยพิมพเ์รียงลงมาเป็นลกัษณะสามเหล่ียมกลบัหวั  
 
ตวัอยา่งท่ี 1.2 

รูปท่ี 1.1 แสดงตวัอยา่งการพิมพช่ื์อรูปภาพท่ียาวโดยพิมพเ์รียงลงมาเป็นลกัษณะ 
สามเหล่ียมกลบัหวั ประกอบการอธิบายในบทท่ี 1 

 
1.2.2.7 รูปประกอบ หากเป็นภาพถ่ายท่ีอา้งอิงมาจากท่ีอ่ืน ใหใ้ชก้ารถ่ายสาํเนา

ท่ีมีคุณภาพดี 

หมายถึง รูปของบทท่ี 2 ลาํดบัท่ี 1 (ในบทน้ี) 
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1.2.2.8 ตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบ ควรจดัแทรกไว ้ตามลาํดบั
เน้ือหาท่ีปรากฏ 

 
1.2.3 การพมิพ์เคร่ืองหมายวรรคตอน 
 
การเวน้ระยะการพิมพห์ลงัเคร่ืองหมายวรรคตอน มีกฏเกณฑแ์สดงดงัตารางท่ี 1.4 
 

ตารางท่ี 1.4 แสดงการเวน้ระยะพิมพข์องเคร่ืองหมายวรรคตอน 

เคร่ืองหมาย ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ การเวน้ก่อน การเวน้หลงั 

. มหพัภาค period ไม่เวน้ เวน้ 2 ตวัอกัษร 
, จุลภาค comma ไม่เวน้ เวน้ 1 ตวัอกัษร 
; อฒัภาค semi-colon ไม่เวน้ เวน้ 1 ตวัอกัษร 
: มหพัภาคคู่ colon ไม่เวน้ เวน้ 1 ตวัอกัษร 
( นขลิขิต (วงเลบ็เปิด) left parenthesis เวน้ 1 ตวัอกัษร ไม่เวน้ 
) นขลิขิต (วงเลบ็ปิด) right parenthesis ไม่เวน้ เวน้ 1 ตวัอกัษร 
“ อญัประกาศ quotation marks เวน้ 1 ตวัอกัษร ไม่เวน้ 
“ อญัประกาศ quotation marks ไม่เวน้ เวน้ 1 ตวัอกัษร 
ๆ ไมย้มก - เวน้ 1 ตวัอกัษร เวน้ 1 ตวัอกัษร 

 
สําหรับเคร่ืองหมาย นขลิขิต (วงเล็บ) และเคร่ืองหมายอญัประกาศ “เคร่ืองหมาย

คาํพูด” มีหลกัในการพิมพ ์คือ ดา้นในเคร่ืองหมาย ไม่ตอ้งเวน้วรรค แต่ดา้นนอกของเคร่ืองหมาย
เวน้วรรค 1 ตวัอกัษร 
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ตวัอยา่งท่ี 1.3 การเขียนหวัขอ้สาํคญัและหวัขอ้ยอ่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1*หัวข้อสําคญั (เคร่ืองหมาย *หมายถึงเวน้ 1 เคาะ) 
 

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

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

   1)*หวัขอ้ยอ่ย ……………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………..………..... 
     1.1)*หวัขอ้ยอ่ย ………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………………..………..... 

(1)*หวัขอ้ยอ่ย ……………………..………………… 
………………………………………………………………………………………..………..... 



 
 

บทที ่2 
 

การเขยีนอ้างองิในเนือ้หา 
 
2.1  การเขยีนอ้างองิแบบแทรกในเนือ้หาตามระบบ นาม-ปี 

 
ตามแบบ Publication Manual of the American Psychological Association (APA) ฉบบั

พิมพค์ร้ังท่ี 6 กาํหนดใชร้ะบบนาม-ปี (Author-date Citation System) และจดัเรียงรายช่ือเอกสารท่ี
ไดน้าํมาอา้งในเน้ือหาตามลาํดบัอกัษรช่ือผูแ้ต่ง (หรืออ่ืนๆส่วนใหญ่เป็นช่ือผูแ้ต่ง) ไวท้า้ยบทหรือ
ทา้ยเร่ือง การเขียนอา้งอิงในเน้ือหา (In-text Citation) เป็นการเขียนขอ้มูลระบุแหล่ง/เอกสารท่ีนาํมา
อา้งอย่างย่อ เพื่อแจง้ให้ผูอ่้านทราบท่ีมาของความคิดหรือขอ้ความท่ีนาํมาอา้งไวใ้นเบ้ืองตน้และ
ผูใ้ช้สามารถใช้ขอ้มูลขยายความในรายการเอกสารอา้งอิงท่ีเรียงตามลาํดับอกัษรช่ือท่ีทา้ยบท 
(Reference List) ไปคน้หาแหล่งหรือเอกสารนั้นต่อไปได ้ดงันั้น ขอ้มูลของแหล่งท่ีอา้งในเน้ือหา
อยา่งยอ่น้ีทุกรายการตอ้งปรากฏอยูใ่น Reference List และขอ้มูลนาํของ Reference List ตอ้งตรง
กบัขอ้มูลนาํของการอา้งอิงในเน้ือหา ผูเ้ขียนตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอ้มูลของเอกสารท่ีนาํมา
อา้งอิงนั้น ปรากฏอยูใ่นทั้ง 2 แห่งและถูกตอ้งตรงกนัทั้งการสะกดช่ือและเลขของปี 
 

2.1.1 รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาที่วางข้อมูลนาม-ปี ไว้ที่หน้าข้อความและท้าย
ข้อความ 

2.1.1.1 งานเดียวโดยผูแ้ต่ง 1 คน (One Work by One Author) ประกอบดว้ยขอ้มูลช่ือผู ้
แต่ง (หรือช่ือเร่ือง ในกรณีท่ีไม่มีช่ือผูแ้ต่ง) ถา้ชาวต่างประเทศใชน้ามสกลุเท่านั้น ถา้เป็นชาวไทยให้
ใส่ช่ือก่อนแลว้ตามดว้ยนามสกลุ 
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ตารางท่ี 2.1 ตวัอยา่งการอา้งอิงในเน้ือหาหนา้และทา้ยขอ้ความสาํหรับงานเดียวโดยผูแ้ต่ง 1 คน 
          (One Work by One Author) 

การอ้างองิในเนือ้หาหน้าข้อความ 
ช่ือ-สกลุ (ปีพมิพ,์ น.) / Surname (Date, pp.) 

การอ้างองิในเนือ้หาท้ายข้อความ 
(ช่ือ-สกลุ, ปีพิมพ,์ น.) / (Surname, Date, pp.) 

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

 
2.1.1.2 งานเดียวโดยผูแ้ต่งหลายคน (One Work by Multiple Authors) 

 
ตารางท่ี 2.2 ตวัอยา่งการอา้งอิงในเน้ือหาหนา้และทา้ยขอ้ความสาํหรับงานเดียวโดยผูแ้ต่งหลายคน 
          (One Work by Multiple Authors) 

ประเภท
การอ้างองิ 

การอ้างองิในเนือ้หา
หน้าข้อความ 
คร้ังแรก 

การอ้างองิในเนือ้หา
หน้าข้อความ 
คร้ังต่อมา 

การอ้างองิในเนือ้หา
ท้ายข้อความ 
คร้ังแรก 

การอ้างองิในเนือ้หา
ท้ายข้อความ 
คร้ังต่อมา 

ผูแ้ต่ง  
1 คน 

สุวทิย ์มูลคาํ (2548) 
Walker (2007) 

สุวทิย ์มูลคาํ (2548) 
Walker (2007) 

(สุวทิย ์มูลคาํ, 2548) 
(Walker, 2007) 

(สุวทิย ์มูลคาํ, 2548) 
(Walker, 2007) 

ผูแ้ต่ง  
2 คน 

จินตนา ลาภเจริญ  
   และประไพ จนัดี  
   (2550) 
Walker and Allen  
   (2004) 

จินตนา ลาภเจริญ  
   และประไพ จนัดี  
   (2550) 
Walker and Allen  
   (2004) 

(จินตนา ลาภเจริญ  
   และประไพ จนัดี,  
   2550) 
 (Walker & Allen,  
   2004) 

(จินตนา ลาภเจริญ  
   และประไพ จนัดี,  
   2550) 
 (Walker & Allen,  
   2004) 

ผูแ้ต่ง  
3 คน 

อรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง,  
   สุกรี รอดโพธ์ิทอง,  
   และวชุิดา รัตน 
   เพียร (2541) 
Khan, Ali, and Baig 
   (2009) 

อรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง 
   และคณะ (2541) 
 
 
Khan et al. (2009) 

(อรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง,  
   สุกรี รอดโพธ์ิ 
   ทอง, และวชุิดา  
รัตนเพียร, 2541 
(Khan, Ali, and Baig,   
   2009) 

(อรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง 
   และคณะ, 2541) 
 
 
(Khan et al., 2009) 

 
 
 
 



 

 

15 

ตารางท่ี 2.2 ตวัอยา่งการอา้งอิงในเน้ือหาหนา้และทา้ยขอ้ความสาํหรับงานเดียวโดยผูแ้ต่งหลายคน 
          (One Work by Multiple Authors) (ต่อ) 

ประเภท
การอ้างองิ 

การอ้างองิในเนือ้หา
หน้าข้อความ 
คร้ังแรก 

การอ้างองิในเนือ้หา
หน้าข้อความ 
คร้ังต่อมา 

การอ้างองิในเนือ้หา
ท้ายข้อความ 
คร้ังแรก 

การอ้างองิในเนือ้หา
ท้ายข้อความ 
คร้ังต่อมา 

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 
บุญญสิทธ์ิ, มณฑา  
   ทองอุไร, วนัดี 
 เขม็ จิรา, และระววิรรณ 
วรารักษ ์(2555) 
Walker, Allen,  
   Bradley, Ramirez,  
   and Soo (2008) 

กมลศรี สมใจ 
   และคณะ (2555) 
 
 
 
Walker et al. (2008) 

(กมลศรี สมใจ, ธาริณี 
บุญญสิทธ์ิ, 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 
ข้ึนไป 

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 
(ใชช่ื้อยอ่) 

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) 

โดยผู้แ ต่ง 
เป็นหน่วย 
งาน (ไม่ใช้
ช่ือยอ่) 

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 
 

ตารางท่ี 2.3 ตวัอยา่งการอา้งอิงในเน้ือหาหนา้และทา้ยขอ้ความสาํหรับผูแ้ต่งใชน้ามแฝง 
การอ้างองิในเนือ้หาหน้าข้อความ 

ช่ือนามแฝง (ปีพิมพ,์ น. )  
การอ้างองิในเนือ้หาท้ายข้อความ 

(ช่ือนามแฝง, ปีพิมพ,์ น. )  

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

 
2.1.1.4 ผูแ้ต่งมีบรรดาศกัด์ิ ยศ หรือฐานนัดรศกัด์ิ ตาํแหน่งทางวิชาการ 

ไม่ลงคาํนาํหนา้นาม เช่น นาย นาง นางสาว ผศ. รศ. ศ. ดร. นพ. พญ. เป็นตน้ 
 

ตารางท่ี 2.4 ตวัอยา่งการอา้งอิงในเน้ือหาหนา้และทา้ยขอ้ความสาํหรับผูแ้ต่งมีบรรดาศกัด์ิ ยศ หรือ 
           ฐานนัดรศกัด์ิ ตาํแหน่งทางวิชาการ 

การอ้างองิในเนือ้หาหน้าข้อความ 
ช่ือ-สกลุ, บรรดาศกัด์ิ ยศฯ (ปีพิมพ,์ น.)  

การอ้างองิในเนือ้หาท้ายข้อความ 
(ช่ือ-สกลุ, บรรดาศกัด์ิ ยศฯ, ปีพิมพ,์ น.)  

คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว. (2525, น. 14) (คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว., 2525, น. 14) 
ป่ิน มุทุกนัฑ,์ พ.อ. (2511, น. 52) (ป่ิน มุทุกนัฑ,์ พ.อ., 2511, น. 52) 

 
2.1.1.5 ผูแ้ต่งมีสมณศกัด์ิ 

 
ตารางท่ี 2.5 ตวัอยา่งการอา้งอิงในเน้ือหาหนา้และทา้ยขอ้ความสาํหรับผูแ้ต่งมีสมณศกัด์ิ 

การอ้างองิในเนือ้หาหน้าข้อความ 
ช่ือสมณศกัด์ิ (ปีพิมพ,์ น.)  

การอ้างองิในเนือ้หาท้ายข้อความ 
(ช่ือสมณศกัด์ิ, ปีพิมพ,์ น.)  

พระพรหมมงัคลาจารย ์(2552, น. 8) (พระพรหมมงัคลาจารย,์ 2552, น. 8) 
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2.1.1.6 งานท่ีไม่มีช่ือผูแ้ต่ง หรือช่ือบรรณาธิการ ใหล้งช่ือเร่ืองแทนช่ือผูแ้ต่ง 
 

ตารางท่ี 2.6 ตวัอยา่งการอา้งอิงในเน้ือหาหนา้และทา้ยขอ้ความสาํหรับกรณีงานท่ีไม่มีช่ือผูแ้ต่ง  
          หรือช่ือบรรณาธิการ ใหล้งช่ือเร่ืองแทนช่ือผูแ้ต่ง 

การอ้างองิในเนือ้หาหน้าข้อความ การอ้างองิในเนือ้หาท้ายข้อความ 

สหรัฐอเมริกากบัเวยีดนาม (2530, น. 3) (สหรัฐอเมริกากบัเวยีดนาม, 2530, น. 3) 
 
2.1.1.7 งานไม่ปรากฏปีพิมพ ์หรืองานไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ/์สาํนกัพิมพ ์

1) งานไม่ปรากฏปีพิมพ ์ใหพ้ิมพค์าํวา่ “ม.ป.ป.” สาํหรับเอกสารภาษาไทย หรือ  
“n.d.” สาํหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ  

2) งานไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ/์สาํนกัพิมพ ์ใหพ้ิมพค์าํวา่ “ม.ป.ท.” สาํหรับ 
เอกสารภาษาไทย หรือ “n.p.” สาํหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 
 

2.1.1.8 การลงช่ือผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ 
ช่ือผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ (โดยเฉพาะหนังสือแปล) จะแปลตัวอักษรเป็น

ภาษาไทยหรือไม่กไ็ด ้ถา้เลือกใชอ้ยา่งใด ตอ้งใชรู้ปแบบเดียวกนัตลอดทั้งเล่ม 
 
ตารางท่ี 2.7 ตวัอยา่งการอา้งอิงในเน้ือหาหนา้และทา้ยขอ้ความสาํหรับผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ 

การอ้างองิในเนือ้หาหน้าข้อความ การอ้างองิในเนือ้หาท้ายข้อความ 

โคลแมน (Coleman, 1988, pp. 27-28) - 
Panyarachun (2005, p.33)* (Panyarachun, 2005, p.33)* 

* คนไทยท่ีเขียนเป็นภาษาต่างประเทสใหร้ะบุเฉพาะนามสกลุเท่านั้น 
 

2.1.1.9 การเขียนอา้งอิงหลายช้ินงานในวงเลบ็เดียวกนั 
1) ใหจ้ดัเรียงขอ้มูลอา้งอิงของงานสองงานข้ึนไปในวงเลบ็เดียวกนั “ตามลาํดบั

ของช่ือผูแ้ต่งหรือข้อมูล” ในลาํดับเดียวกันกับข้อมูลของเอกสารอ้างอิงท่ีปรากฏในรายการ
เอกสารอา้งอิงทา้ยบท/ทา้ยเร่ือง รวมถึงการอา้งอิงท่ีใชรู้ปแบบสั้นๆ ดว้ย (et al.)  

กรณีท่ีผูแ้ต่งคนเดียวกนั ใหเ้รียงตามลาํดบัปี 
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ตารางท่ี 2.8 การอา้งอิงงานหลายเร่ืองท่ีเขียนโดยผูแ้ต่งคนเดียวกนั แต่ปีพิมพต่์างกนั 
ผู้แต่งคนไทย ผู้แต่งต่างชาต ิ

(ประพฒัน์ อุทโยภาศ, 2533, น. 47, 2534, น. 12) (Gogel, 1990, 2006) 
   

2) ถา้อา้งอิงงานหลายช้ินของผูแ้ต่งคนเดียวกนั ท่ีพิมพปี์เดียวกนั สามารถแยก
วา่เป็นงานต่างช้ินกนั โดยใชต้วัอกัษร a, b, c, d, … หรือ ก, ข, ค, ง, ... ตามหลงัปีพิมพ ์
 
ตารางท่ี 2.9 การอา้งอิงงานหลายช้ินของผูแ้ต่งคนเดียวกนั ท่ีพิมพปี์เดียวกนั 

ผู้แต่งคนไทย ผู้แต่งต่างชาต ิ
ไพฑูรย ์สุขศรีงาม (2527ก, น. 11-19) Derryberry (2005a) 
ไพฑูรย ์สุขศรีงาม (2527ข, น. 22-26) Derryberry (2005b) 
 (Smith, 1994a, p. 8, 1994b, p. 12, 1994c, 

p.32 
 

3) ระบุขอ้มูลอา้งอิงหลายงานท่ีมีช่ือผูแ้ต่งต่างกนั ใหเ้รียงตามลาํดบัอกัษร ช่ือ 
สกุล (surname) ของผูแ้ต่ง ในกรณีท่ีอา้งอิงหลายงานท่ีมีทั้งผูแ้ต่งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้
อา้งช่ือผูแ้ต่งชาวไทยจนครบก่อน แลว้จึงตามดว้ย ช่ือผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ โดยแยกขอ้มูลอา้งอิง
แต่ละช้ินดว้ยเคร่ืองหมายอฒัภาค (;) 
 
ตารางท่ี 2.10 การอา้งอิงงานหลายงานท่ีมีช่ือผูแ้ต่งต่างกนั 

ผู้แต่งคนไทย ผู้แต่งต่างชาต ิ
(ครรชิต มาลยัวงศ,์ 2533, น. 42-44; ทกัษิณา สว
นานนท,์ 2536, น. 17;   ยนื ภู่วรวรรณ, 2535, น. 
24-28; วิลาศ ววูงศ,์ 2535, น. 36) 

(Miller, 1999; Sharfranske & Mahoney, 
1998) 

 
2.1.1.10 การเขียนอา้งอิงหลายช้ินงานในวงเลบ็เดียวกนั 

ถา้ตอ้งการอา้งเอกสารท่ีผูแ้ต่งไดอ้า้งถึงในงานของผูอ่ื้น ถือวา่ไม่ไดเ้ป็นการอา้ง
ถึงเอกสารนั้นโดยตรง ให้ระบุนามผูแ้ต่งของเอกสารทั้ง 2 รายการ โดยระบุนามผูแ้ต่งของเอกสาร
อนัดบัแรก ตามดว้ยคาํวา่ “อา้งถึงใน” หรือ “cited in” แลว้ระบุนามผูแ้ต่งของเอกสารอนัดบัรองและ
ปีพิมพ ์และการอา้งถึงใหใ้ส่ไวใ้นวงเลบ็ 
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ตารางท่ี 2.11 การเขียนอา้งอิงหลายช้ินงานในวงเลบ็เดียวกนั 
การเขียนอ้างองิหลายช้ินงานในวงเลบ็เดียวกนั 

Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003) 
Arnett (2000, as cited in Claiborne & Drewery, 2010) 
Mednick (อา้งถึงใน กมลรัตน์ หลา้สุวงษ,์ 2528, น. 126) 
Good (1973 อา้งถึงใน กฤษฎา บุญวฒัน์, 2541) 
พรศกัด์ิ ผอ่งแผว้ (2526 อา้งถึงใน จนัทนา สุทธิจารี, 2544, น. 440) 

 
2.1.1.11 การเขียนอา้งอิงในการส่ือสารส่วนบุคคล 

การส่ือสารส่วนบุคคล เป็นการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น จดหมาย
ส่วนตวั บนัทึกส่วนตวั การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (อาทิ อีเมล ์กลุ่มสนทนา กระดานข่าวสาร) 
การสัมภาษณ์บุคคล บทสนทนาทางโทรศพัท์ เน่ืองจากขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่มี
ขอ้มูลให้สืบคน้ไดท้ัว่ไป รูปแบบการเขียนอา้งอิงในเน้ือหา สําหรับชาวต่างประเทศ ให้ระบุ 
อกัษรยอ่ ช่ือตน้ และช่ือกลาง (ถา้มี) และตามดว้ยนามสกลุ ส่วนช่ือชาวไทยท่ีเขียนดว้ยภาษาไทยให้
ระบุช่ือตน้ ตามด้วยนามสกุล และตามดว้ยคาํว่า “personal communication” สําหรับชาว
ต่างประเทศ หรือ “การส่ือสารส่วนบุคคล” สาํหรับชาวไทย และวนัเดือนปีท่ีส่ือสาร 
 
ตารางท่ี 2.12 การเขียนอา้งอิงในการส่ือสารส่วนบุคคล 

การอ้างองิในเนือ้หาหน้าข้อความ การอ้างองิในเนือ้หาท้ายข้อความ 
ดวงใจ ชยัพร (การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 
มกราคม 2555) 

(ดวงใจ ชยัพร, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 
มกราคม 2555) 

T. K. Lutes (personal communication, April 18, 
2001) 

(V. –G. Nguyen, personal communication, 
September 28, 1998) 

 

2.2 การเขยีนอ้างองิกรณคีดัลอกข้อความ 
 

2.2.1 การเขียนอ้างองิในกรณคีดัลอกข้อความทีย่าวไม่เกนิ 40 คาํ หรือประมาณ 3 บรรทดั 
 

2.2.1.1 ขอ้ความท่ีคดัลอกมาวางอยูก่ลางประโยค โดยท่ีลกัษณะการเขียนประโยคมีช่ือ
ผูแ้ต่งเดิมเป็นผูเ้ล่าคืออยูต่น้ประโยค ใหร้ะบุปีพิมพไ์วใ้นวงเลบ็กลมต่อทา้ยช่ือผูแ้ต่ง ใชเ้คร่ืองหมาย
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อญัประกาศคู่ (Quotation Mark) (“_”) กาํกบัขอ้ความท่ีคดัลอก และระบุเลขหนา้ในวงเลบ็กลมต่อ
จากเคร่ืองหมายอญัประกาศปิด แลว้จึงตามด้วยประโยคต่อเน่ือง ไม่ใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน 
ยกเวน้ เคร่ืองหมายวรรคตอนเป็นส่วนของประโยค 
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 ขอ้ความท่ีคดัลอกมาวางอยู่ทา้ยประโยค ใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศคู่ (“_”) 

เว ้น 1ระยะ และระบุช่ือผูแ้ต่ง พร้อมปีพิมพ์ และเลขหน้าไว้ในวงเล็บกลมเดียวกัน ต่อท้าย
เคร่ืองหมายอญัประกาศปิด แล้วจบด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) หรือเคร่ืองหมายอ่ืนๆ นอก
วงเลบ็ปิด 
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). 

 
2.2.2 การเขียนอ้างองิในกรณคีดัลอกข้อความทีย่าวเกนิ 40 คาํ หรือเกนิ 3 บรรทดั 
 

เป็นการวางขอ้ความท่ีคดัลอกมายาวเกิน 3 บรรทดั ใหเ้ป็นหน่ึงบลอ็กของขอ้ความ 
โดยการย่อหน้าในบรรทดัถดัไป เยื้องเขา้มาประมาณ 0.5 น้ิวจากขอบซา้ย (ทุกบรรทดัเยื้องเขา้มา
เท่ากนั) และให้ข้ึนย่อหนา้ใหม่สาํหรับขอ้ความท่ียาวกว่า 3 บรรทดั แต่ย่อหนา้ใหม่ตอ้งอยู่ภายใน
บลอ็กเดียวกนัโดยบรรทดัแรกของยอ่หนา้ใหม่น้ี ใหเ้ยื้องเขา้ไปอีก 0.5 น้ิว จากยอ่หนา้เดิม (รวมเป็น
เยื้อง 1 น้ิว จากขอบซา้ย) แต่เม่ือข้ึนบรรทดัใหม่และบรรทดัต่อ ๆ ไปของยอ่หนา้ท่ี 2 ใหเ้ยื้องแค่ 0.5 
น้ิวแรก ซ่ึงจะทาํให้ขอ้ความทั้งหมดอยู่ดว้ยกนัในรูปของบล็อกเดียว แต่แบ่งขอ้ความดว้ยการย่อ
หนา้ เยื้องลึกเขา้ไปอีกเฉพาะบรรทดัแรกของขอ้ความใหม่ และส่วนทา้ยสุดของทั้งบลอ็กขอ้ความ 
เม่ือจบขอ้ความใส่เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) หมายถึงจบประโยค ให้เวน้ 2 ระยะ แลว้ระบุขอ้มูล
แหล่งท่ีมาของขอ้ความ คือ ระบุช่ือผูแ้ต่ง ปีพิมพ ์และเลขหนา้ ใหอ้ยูภ่ายในวงเลบ็กลมเดียวกนั 
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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 การเขียนอ้างองิในกรณคีดัลอกข้อความจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ทีไ่ม่มีเลขหน้า 

 
  ในการเขียนอา้งอิงแหล่งขอ้มูลออนไลน์ ให้ระบุช่ือผูแ้ต่ง ปีพิมพ ์ และเลขหนา้ใน
วงเลบ็กลม แต่เน่ืองจากแหล่งขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์จาํนวนมากไม่มีเลขหนา้ ถา้งานนั้นมีหลาย
ยอ่หนา้ ใหร้ะบุเลขยอ่หนา้แทนเลขหนา้ โดยใชค้าํยอ่วา่ “para.” 
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). 

 
กรณีท่ีงานไม่มีเลขหนา้ แต่มีหลายยอ่หนา้ และมีช่ือเร่ืองยาวมาก ไม่สะดวกในการ 

อา้งอิง ใหใ้ชช่ื้อเร่ืองสั้นๆ ไวใ้นเคร่ืองหมายอญัประกาศ (“_”) 
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). 

(ช่ือเร่ืองเตม็ คือ “Mandatory Labeling Has Targeted Information Gaps and Social Objectives.”) 
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2.3 การเขยีนอ้างองิในเนือ้หาแบบเชิงอรรถ 
 

เชิงอรรถ (Footnotes) เป็นหมายเหตุขอ้ความท่ีบนัทึกไวท้า้ยหน้าเพื่ออธิบายขยายความ
เพิ่มเติมจากเน้ือหาหน่ึง ๆ ในหน้านั้น ไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเน้ือหานั้น หรือเป็นขอ้มูลระบุให้
ทราบสถานภาพดา้นลิขสิทธ์ิและแหล่งท่ีมาของงานท่ีไดอ้า้งอิงไวใ้นเน้ือหาหน่ึง ๆ ในหน้านั้น 
โดยทัว่ไปเขียนเชิงอรรถไวต้ามลาํดับท่ีท้ายหน้านั้ น ๆ ท่ีเน้ือหาท่ีอา้งปรากฏอยู่ หรืออาจวาง
เชิงอรรถไวท่ี้ทา้ยเร่ืองหรือทา้ยบทก็ได ้ถา้อยูท่า้ยเร่ืองใหว้างเชิงอรรถต่อจากรายการเอกสารอา้งอิง
การเขียนอา้งอิงแบบเชิงอรรถ ตามแบบ APA ใชใ้นลกัษณะของการแจง้หรือขยายความสั้นๆ 
เพิ่มเติมจากในเน้ือหาหรือระบุคาํอนุญาตในการคดัลอกเท่านั้น การเขียนอา้งอิงในเน้ือหาตามแนว
ของ APA ใชร้ะบบนาม-ปีเป็นหลกั กล่าวคือ APA ไม่ไดใ้ชก้ารอา้งอิงแบบเชิงอรรถ ตามแบบท่ีใช้
กนัโดยทัว่ไป 

 
2.3.1 ประเภทของเชิงอรรถ 

 
เชิงอรรถมี 2 ประเภท คือ เชิงอรรถขยายความเน้ือหา และเชิงอรรถระบุแหล่งและ 

สถานภาพดา้นลิขสิทธ์ิ แต่ละประเภทมีขอบเขตและรูปแบบการเขียนเชิงอรรถ ดงัน้ี 
 
2.3.1.1 เชิงอรรถขยายความเน้ือหา (Content Footnotes) เป็นส่วนท่ีผนวกหรือขยาย

ความเร่ืองในเน้ือหาให้ชดัเจนข้ึน เชิงอรรถน้ี ใชร้ะบุขอ้ความสั้น ๆ ไม่ซับซ้อน อาจไม่เก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัเน้ือหาไม่ควรให้ขอ้มูลท่ีไม่จาํเป็น เพราะจะทาํให้ผูอ่้านสับสนได ้เชิงอรรถประเภทน้ี
ควรให้ขอ้มูลท่ีเสริมแนวคิดหลกัของเร่ืองนั้น อาจเป็นหน่ึงย่อหน้าสั้น ๆ และไม่ควรยาวมาก ถา้
ข้อความท่ีขยายยาวมาก อาจสรุปไว้เป็นส่วนของเน้ือหาหรือจัดทําเป็นส่วนผนวกต่างหาก  
เผยแพร่ทางออนไลน์ ไม่จาํเป็นตอ้งทาํเป็นเชิงอรรถ 

2.3.1.2 เชิงอรรถระบุแหล่งและสถานภาพดา้นลิขสิทธ์ิ (Copyright Permission 
Footnotes) เป็นเชิงอรรถท่ีแจง้หรือระบุแหล่งของขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนไดอ้า้งอิงถึง เพื่อยนืยนัหรือขยาย
ความขอ้ความในเน้ือหา อาทิ ขอ้มูลมาตราส่วนท่ีใช ้หรือการทดสอบ วิธีการคาํนวณ และตารางท่ี
นาํมาแสดงไวห้รือท่ีไดน้าํมาปรับใชใ้นเน้ือหา พร้อมขอ้มูลระบุลิขสิทธ์ิของเจา้ของงาน ซ่ึงผูเ้ขียน
ตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองลิขสิทธ์ิในการนาํมาใชด้ว้ย 
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2.3.2 ข้อกาํหนดในการเขียนเชิงอรรถ 
 

2.3.2.1 ระบุหมายเลขกาํกบัขอ้ความ (ในเน้ือหา) ท่ีอา้งอิงและกาํกบัเชิงอรรถ โดยใช้
เลขอารบิกเรียงตามลาํดบั จากขอ้ความแรกในหนา้หมายเลขของขอ้ความท่ีตอ้งการขยายความกบั
หมายเลขกาํกบัเชิงอรรถนั้นตอ้งตรงกนั และอยูใ่นหนา้เดียวกนั การพิมพห์มายเลขกาํกบัเชิงอรรถ  
ใหพ้ิมพเ์ลขเป็นลกัษณะตวัพิมพย์ก (Superscript) ในระยะท่ีสูงกว่าขอ้ความเชิงอรรถเลก็นอ้ย (เช่น 
1 จาก ...) ขอ้ความในเน้ือหาท่ีอา้งอิงและส่วนเชิงอรรถท่ีอยูแ่ยกกนัคนละหนา้ หรืออยูท่า้ยเร่ือง ตอ้ง
ผ่านการตรวจสอบให้มัน่ใจว่าลาํดบัหมายเลขของเชิงอรรถตรงกนักบัหมายเลขกาํกบัขอ้ความท่ี
ขยาย ขีดเส้นคัน่ระหว่างส่วนเน้ือหาและส่วนเชิงอรรถท่ีทา้ยหนา้แต่ละหนา้ โดยความยาวของเส้น
คัน่เท่ากบั 1 ใน 3 ของความกวา้งของหนา้กระดาษ 

2.3.2.2 กาํหนดระยะยอ่หนา้ของบรรทดัแรกของเชิงอรรถทุกรายการ โดยเวน้ระยะยอ่
หนา้ประมาณ 0.5 น้ิว ส่วนบรรทดัถดัไป ใหพ้ิมพชิ์ดขอบซา้ยของหนา้ 

2.3.2.3 เชิงอรรถท่ีอยู่ทา้ยเร่ือง ให้รวบรวมไวใ้นหน้าใหม่ต่างหากและอยู่ต่อจาก
เอกสารอา้งอิง ใหจ้ัว่หวักลางหนา้ดว้ยคาํวา่ “Footnotes” หรือ “เชิงอรรถ” โดยไม่ตอ้งเนน้ คือ ไม่ทาํ
เป็นตวัหนา ไม่ทาํเป็นตวัเอียง ไม่ขีดเสน้ใต ้หรือไม่ตอ้งกาํกบัดว้ยเคร่ืองหมายอญัประกาศคู่ 
ตัวอย่าง การรวบรวมรายการเชิงอรรถไวท้า้ยบท/ทา้ยเร่ือง 

Footnotes 
         1 A new dietary ingredient is defined as dietary ingredients that were not marketed in the  
United States in a dietary supplement prior to October 15, 1994. 
         2 From the chapters “Motive-Based Trust and Decision Acceptance” and “Societal  
Orientations: Legitimacy and Connections With Society” in Trust in the Law: Encouraging  
Public Cooperation With the Police and Courts, by Tom R. Tyler and Yuen J. Huo, 2002, New 
York: Russell Sage Foundation. Copyright 2002 by the Russell Sage Foundation, 112 East 
64th Street, New York, NY 10021. Reprinted with permission. 
           3 Supplementary data are available on the journal Web site (http://apnm.nrc.ca) or may  
be purchased from the Depository of Unpublished Data, Document Delivery, CISTI, National  
Research Council Canada, Building M-55, 1200 Montreal Road, Ottawa, ON K1A 0R6, 
Canada.  
DUD 5396. For more information on obtaining material refer to http://cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/ 
eng/ibp/cisti/collection/unpublished-data.html. 
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2.3.3 รูปแบบการเขียนเชิงอรรถ 
 

2.3.3.1 การเขียนเชิงอรรถแบบขยายความเน้ือหา ให้เขียนหมายเลขกาํกบัขอ้ความท่ี
ตอ้งการขยายเป็นเลขเดียวกบัหมายเลขของเชิงอรรถ ซ่ึงเชิงอรรถจะอยูท่ี่ส่วนทา้ยของหนา้นั้น และ
จบขอ้ความเชิงอรรถดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 

 
ตัวอย่าง การเขียนเชิงอรรถแบบขยายความท่ีทา้ยหนา้ 
           .......เคร่ืองปรุงรสแบบผงนวั1....................................................................................... 
                        

          1 ผงนวั เป็นหน่ึงในภูมิปัญญาของอีสานในการทาํเคร่ืองปรุงรส โดยใชพ้ืชผกัพื้นบา้น
หลากชนิดท่ีออกในฤดูกาลต่างๆ ผสมกบัขา้วเหนียวและขา้วกลอ้งแช่นํ้ า ขา้วเหนียวน่ึงสุก ขา้ว
กลอ้งน่ึงสุก แลว้นาํไปผา่นกระบวนการอบแหง้และป่น 

 
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 การเขียนเชิงอรรถแบบระบุแหล่งและสถานภาพดา้นลิขสิทธ์ิ ดงัรายละเอียด 

ตารางท่ี 2.13 
 
 
 
 
 
 



 

 

25 

ตารางท่ี 2.13 การเขียนเชิงอรรถแบบระบุแหล่งและสถานภาพดา้นลิขสิทธ์ิ 
ประเภทแหล่ง รูปแบบการเขยีนเชิงอรรถแบบระบุสถานภาพด้านลขิสิทธ์ิ 

วารสาร 
นิตยสาร 
ส่ือต่อเน่ือง 
อ่ืนๆ 

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] “ช่ือบทความ,” โดย ช่ือ-สกุลผูแ้ต่ง 1 
และช่ือผูแ้ต่ง 2, ปีพิมพ,์ ช่ือวารสาร, ปีท่ี(เล่มท่ี), น. หรือ pp. เลขหนา้. ลิขสิทธ์ิ 
[ปีลิขสิทธ์ิ] โดย ช่ือผูถื้อลิขสิทธ์ิ. พิมพซ์ํ้ า [หรือปรับปรุง] โดยไดรั้บอนุญาต. 
ตวัอย่าง 

 
1 จาก “สมเด็จพระเทพรัตน์กบัการอนุรักษม์รดกไทยดา้นภาษาไทย,” โดย 
สุพตัรา ศิริวฒัน์, 2553, วชิราวุธานุสรณ์สาร, 29(2), น. 25-40. มูลนิธิพระบรม
ราชานุสรณ์ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 

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 ขอ้มูลในคอลมัน ์1 มาจาก] ช่ือเร่ืองหนังสือ (น. หรือ pp. เลขหนา้)  
โดยช่ือผูแ้ต่ง 1 (ชาวต่างประเทศใช:้ อกัษรตวัแรกของช่ือตน้. อกัษรตวัแรกของ
ช่ือกลาง. (ถา้มี) ช่ือสกลุ) และช่ือผูแ้ต่ง 2 (อกัษรตวัแรกของช่ือตน้. อกัษรตวัแรก
ของช่ือกลาง. ช่ือสกลุ), ปีพิมพ,์ สถานท่ีพิมพ:์ สาํนกัพิมพ.์ ลิขสิทธ์ิ ปีลิขสิทธ์ิ 
โดย ช่ือผูถื้อลิขสิทธ์ิ. พิมพซ์ํ้ า [หรือปรับปรุง] โดยไดรั้บอนุญาต. 
ตวัอย่าง 

 
1 จาก คลงัคาํในบริบทการจัดเกบ็และค้นคืนสารสนเทศ (น. 49-51), โดย นฤมล 
ปราชญโยธิน, 2556, มหาสารคาม: หจก.อภิชาติการพิมพ.์ ลิขสิทธ์ิ 2556 โดย  
นฤมล ปราชญโยธิน. 
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ตารางท่ี 2.13 การเขียนเชิงอรรถแบบระบุแหล่งและสถานภาพดา้นลิขสิทธ์ิ (ต่อ) 
ประเภทแหล่ง รูปแบบการเขยีนเชิงอรรถแบบระบุสถานภาพด้านลขิสิทธ์ิ 
หนงัสือ (ต่อ)  

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. 

 
2.4 การเขยีนบรรณานุกรม/เอกสารอ้างองิ 
 
 2.4.1 แนวทางการเขียนบรรณานุกรม/เอกสารอ้างองิ 
 

บรรณานุกรม/เอกสารอา้งอิงแต่ละรายการ ประกอบดว้ยขอ้มูล 4 ส่วน คือ ส่วนช่ือผู ้
แต่งและช่ือบรรณาธิการ ส่วนปีพิมพ ์ส่วนช่ือเร่ือง และส่วนขอ้มูลการพิมพ ์แต่ละส่วนมีรูปแบบ
และเง่ือนไขการเขียน ดงัต่อไปน้ี 

2.4.1.1 ส่วนช่ือผูแ้ต่งและช่ือบรรณาธิการ 
1) ช่ือผูแ้ต่ง 

1.1) ช่ือผูแ้ต่งชาวไทย ใชช่ื้อตน้และช่ือสกลุ โดยไม่ตอ้งมีคาํนาํหนา้นาม  
ตาํแหน่งทางวิชาการ คาํเรียกทางวิชาชีพ และตาํแหน่งยศต่างๆ 

1.2) ช่ือผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ ใหเ้อาช่ือสกลุข้ึนนาํ คัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย 
จุลภาค เวน้วรรค 1 ระยะ ตามดว้ยอกัษรช่ือตน้ เวน้วรรค 1 ระยะ และตามดว้ยอกัษรช่ือกลาง (ถา้มี) 
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รูปแบบ 
Author, A. A. 
ช่ือสกลุ, อกัษรยอ่ช่ือตน้. อกัษรยอ่ช่ือกลาง (ถา้มี). 

 
    1.3) สาํหรับช่ือผูแ้ต่ง 2 คน ให้ใส่ช่ือคนแรกก่อน คัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย
จุลภาค (,) เวน้วรรคหน่ึงระยะตามดว้ยเคร่ืองหมาย “&” (Ampersand) สาํหรับภาษาองักฤษ หรือใช ้
“และ” สาํหรับภาษาไทย และตามดว้ยช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 2 
รูปแบบ 
Author, A. A., & Author, B. B. 
ช่ือ-สกลุคนท่ี 1, และช่ือ-สกลุคนท่ี 2 

 
    1.4) สาํหรับช่ือผูแ้ต่งตั้งแต่ 3-7 คน ใหใ้ส่ช่ือทุกคน โดยคัน่แต่ละช่ือดว้ย
เคร่ืองหมายจุลภาค (,) และใส่เคร่ืองหมาย “&” หรือ “และ” คัน่หนา้ช่ือคนสุดทา้ย 
    1.5) สาํหรับช่ือผูแ้ต่งตั้งแต่ 8 คนข้ึนไป ให้ใส่ช่ือผูแ้ต่ง 6 คนแรก ตาม
ด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค  เว ้นหน่ึงระยะ ตามด้วยจุดสามจุด หลังจุดแต่ละจุดเว้นหน่ึงระยะ  
(three ellipses) (, . . .) แลว้ใส่ช่ือผูแ้ต่งคนสุดทา้ย 
ตัวอย่าง 
Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath L. C., Asgaard, G., . . .  
           Botros, N. (2004) 

 
    1.6) ถา้ในเอกสารอา้งอิงมีช่ือผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ ท่ีมีช่ือสกุลและ
อกัษรยอ่ช่ือตน้เหมือนกนั ใหใ้ส่คาํเตม็ของช่ือตน้กาํกบัไวใ้นวงเลบ็เหล่ียม (Square Brackets) ดว้ย 
ตัวอย่าง 
Janet, P. [Paul]. (1876) 
Janet, P. [Pierre]. (1906) 

 
    1.7) ถา้ช่ือตน้ของช่ือผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ มีเคร่ืองหมายขีดกลาง
ระหวา่งช่ือ (Hyphenated) ใหค้งเคร่ืองหมายนั้นไวแ้ละใส่จุดกาํกบัอกัษรยอ่ของช่ือ 
ตัวอย่าง 
ใช ้Lamour, J.-B., สาํหรับช่ือเตม็ Jean-Baptiste Lamour 
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1.8) ถา้ผูแ้ต่งเป็นสถาบนั ใหล้งช่ือเตม็ของสถาบนั เช่น กรมโยธาธิการ,  
National Institute of Mental Health 
    1.9) งานท่ีไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง ใหล้งช่ือเร่ืองในตาํแหน่งของช่ือผูแ้ต่งได้
เลย 

2) ช่ือผูแ้ต่ง 
    2.1) รายการเอกสารอา้งอิงสาํหรับหนงัสือท่ีมีเฉพาะช่ือบรรณาธิการ (ไม่
ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง) ให้ใส่ช่ือบรรณาธิการในตาํแหน่งของช่ือผูแ้ต่ง และกาํกบัดว้ยอกัษรยอ่ในวงเล็บ
กลม ว่า “(Ed.)” หรือ “(Eds.)” ภาษาไทยให้ใชว้่า “(บ.ก.)” ไวท้า้ยช่ือบรรณาธิการดว้ย พร้อมใส่
เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) หลงัเคร่ืองหมายวงเลบ็ปิด 
ตัวอย่าง 
VandenBos, G. R. (Ed.). (2007) 

      
2.2) รายการเอกสารอา้งอิงสาํหรับบทความในหนงัสือท่ีมีทั้งช่ือผู ้

แต่งและช่ือบรรณาธิการ ใหก้ลบัช่ือสกลุของช่ือผูแ้ต่งบทความข้ึนนาํ แต่ไม่ตอ้งกลบัช่ือสกลุของช่ือ
บรรณาธิการของหนงัสือ (คือ ใชอ้กัษรยอ่ช่ือตน้ อกัษรยอ่ช่ือกลาง (ถา้มี) ตามดว้ยช่ือสกุล) ใชค้าํว่า 
“In” หรือ “ใน” นาํหนา้ช่ือบรรณาธิการของหนงัสือ 
ตัวอย่าง 
Author, A. A. (Year). Title of chapter. In E. E. Editor (Ed.), Title of book  (pp. xx-xx).  
           Location: Publisher. 

 
    2.3) สาํหรับบทความในหนงัสือท่ีไม่มีช่ือบรรณาธิการ ให้ใส่คาํว่า “In” 
หรือ “ใน” นาํหนา้ช่ือเร่ืองของหนงัสือ 
ตัวอย่าง 
Author, A. A. (Year). Title of chapter. In Title of book (pp. xx-xx). Location: Publisher. 

 
2.4.1.2 ส่วนปีพิมพ ์(Publication Date) 

   1) ให้ระบุเฉพาะตวัเลขของปีพิมพ ์โดยไม่ตอ้งใส่คาํว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ. ใน
วงเลบ็กลม (สาํหรับงานท่ีไม่มีการจดัพิมพห์รือไม่ไดจ้ดัพิมพต์ามกระบวนการพิมพ ์ใหใ้ส่ปีท่ีผลิต
งานนั้น) 
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   2) ในกรณีท่ีบรรณานุกรมหรือเอกสารอา้งอิงเป็นนิตยสาร จดหมายข่าว และ
หนงัสือพิมพ ์ให้ใส่ปีและเดือน (หรือปีและเดือน วนั) ให้แน่นอน คัน่ปีและเดือนดว้ยเคร่ืองหมาย
จุลภาค (,) 
ตัวอย่าง 
Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008, May) 
Schwartz, J. (1993, September 30) 

 
   3) สาํหรับ papers และ posters ท่ีเสนอในการประชุม ใหใ้ส่ปีและเดือนของการ
ประชุมไวใ้นวงเลบ็กลม คัน่ปีและเดือนดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) 
ตัวอย่าง 
Presenter, A.A. (year, Month). Title of paper or poster. Paper or poster session Presented at the  
           meeting of Organization Name, Location. 
Liu, S. (2005, May) 

 
   4) ระบุคาํว่า “In press” หรือ “อยูร่ะหว่างการตีพิมพ”์ ในวงเลบ็กลม ให้แก่
บทความท่ีไดรั้บการตอบรับการลงพิมพใ์นวารสารแต่ยงัมิไดตี้พิมพ ์
   5) ในกรณีท่ีไม่ปรากฏปีพิมพใ์หใ้ส่คาํวา่ “n.d.” หรือ “ม.ป.ป.” 
ตัวอย่าง 
Heuristic. (n.d.) 
ฉลอง ทบัศรี. (ม.ป.ป.) 

 
2.4.1.3 ส่วนช่ือเร่ือง (Title) 

   1) ช่ือไม่ต่อเน่ือง เช่น หนงัสือและรายงาน (Nonperiodicals: Books and 
reports) 
    1.1) ใชอ้กัษรตวัใหญ่ เฉพาะอกัษรตวัแรกของคาํแรกของช่ือเร่ืองหลกั
และช่ือเร่ืองยอ่ย (subtitle) รวมทั้งอกัษรตวัแรกของช่ือเฉพาะต่างๆ ในช่ือเร่ือง และทาํช่ือเร่ืองให้
เป็นตวัเอียง 
    1.2) ระบุขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพิมพใ์นวงเลบ็กลมต่อทา้ยช่ือเร่ือง 
เพื่อทาํให้เฉพาะเจาะจง เช่น คร้ังท่ีพิมพ ์หมายเลขของรายงาน หรือ หมายเลขของเล่มหนงัสือ โดย
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ขอ้มูลในวงเลบ็กลมไม่ตอ้งทาํเป็นตวัเอียงและไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) ระหว่างช่ือเร่ือง
กบัขอ้มูลในวงเลบ็กลม 
 
ตัวอย่าง 
McQuail, D. (1994). Mass communication: An introduction (3rd ed.).  Thousand Oaks, CA:  
           Sage. 

 
   2) ช่ือเอกสารท่ีมีการพิมพอ์ย่างต่อเน่ือง เช่น วารสาร จดหมายข่าว นิตยสาร 
(Periodical Title: Journal, Newsletters, Magazine) 
    2.1) ใชช่ื้อเตม็สาํหรับช่ือต่อเน่ือง และใชอ้กัษรตวัใหญ่สาํหรับอกัษรตวั
แรกของคาํทุกคาํในช่ือต่อเน่ือง (สําหรับช่ือภาษาองักฤษ) ยกเวน้คาํสันธาน บุพบท และทาํช่ือส่ือ
ต่อเน่ืองใหเ้ป็นตวัเอียง 
ตัวอย่าง 
Vijay, S. (1983). Some action implications of corporate culture: A manager’s guide to action.  
           Organizational Dynamics, 12(2), 4-23. 

 
   3) ช่ือบทความหรือช่ือบทในหนงัสือ (Article or Chapter Title) 
    3.1) ใชอ้กัษรตวัใหญ่ เฉพาะอกัษรตวัแรกของคาํแรกของช่ือหลกัและคาํ
แรกของช่ือยอ่ย (Subtitle) รวมทั้งอกัษรตวัแรกของช่ือเฉพาะต่างๆ ในช่ือเร่ือง 
ตัวอย่าง 
Mental and nervous diseases in the Russo-Japanese war: A historical analysis. 

 
    3.2) ช่ือบทความหรือช่ือบทในหนงัสือ ไม่ใชต้วัเอียง ไม่ใส่เคร่ืองหมาย 
Quotation Mark (“ ”) กาํกบั และทา้ยช่ือเร่ืองใหใ้ส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 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. 
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4) ขอ้มูลพิเศษในช่ือเร่ือง (Nonroutine Information in Titles) 

    4.1) ถา้ตอ้งการระบุขอ้มูลพิเศษอ่ืนๆ ท่ีสําคญักาํกบัช่ือเร่ือง เพื่อช้ี
เฉพาะเจาะจงหรือขยายความ เพื่อประโยชน์ในการคน้คืน สามารถใส่ขอ้ความหมายเหตุ (Notation) 
ท่ีระบุลกัษณะ/รูปแบบเน้ือหาหรือรูปแบบของส่ือท่ีบนัทึก (Description of Form) หรือขอ้
ความหมายเหตุอ่ืนท่ีบ่งบอกลกัษณะการนาํเสนอเน้ือหาไวใ้นวงเลบ็ส่ีเหล่ียมตามหลงัช่ือเร่ือง โดย
ใหใ้ชอ้กัษรตวัแรกของ Notation เป็นอกัษรตวัใหญ่ 
ตัวอย่าง ของ Notation ท่ีใชร้ะบุเพื่อช้ีเฉพาะเจาะจงงานหรือขยายความ 
[Letter to the editor] [Special issue]  [Special section] 
[Monograph]     [Abstract]                   [Audio podcast] 
[Data file]                    [Brochure]         [Motion picture] 
[Lecture notes]    [Cd]                       [Computer software] 
ตัวอย่าง 
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) ขอ้มูลการพิมพใ์นส่ือต่อเน่ือง: วารสาร จดหมายข่าว นิตยสาร (Periodical 
Title: Journal, Newsletters, Magazine) 
    1.1) ระบุหมายเลขปีท่ี (Volume Number) ตามหลงัช่ือส่ือต่อเน่ือง โดย
คั่นด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ทําหมายเลขปีท่ีให้เป็นตัวเอียง ในกรณีท่ีส่ือต่อเน่ือง 
ระบุหมายเลขฉบบัท่ี (Issue Number) ให้ใส่หมายเลขฉบบัท่ีในวงเล็บกลมต่อจากหมายเลขปีท่ี 
โดยไม่ตอ้งทาํเป็นตวัเอียง จากนั้นระบุช่วงเลขหนา้ท่ีอา้งอิงต่อจากเคร่ืองหมายจุลภาค (,) และจบ
ส่วนของขอ้มูลการพิมพด์ว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 
ตัวอย่าง 
Social Science Quarterly, 84, 508-525. 
Management Science, 49(10), 1407-1424. 

 
2) ขอ้มูลการพิมพใ์นส่ือไม่ต่อเน่ือง: หนงัสือและรายงาน (Nonperiodicals:  

Books and Reports) 
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2.1) ระบุตาํแหน่งท่ีตั้งของสาํนกัพิมพ ์โดยกาํหนดใหใ้ชช่ื้อเมืองและช่ือ 
รัฐ ในกรณีท่ีตั้งของสาํนกัพิมพน์ั้นอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และใชช่ื้อเมืองและช่ือประเทศใน
กรณีท่ีตั้งของสาํนกัพิมพอ์ยูน่อกประเทศสหรัฐอเมริกา 

2.2) กรณีท่ีช่ือผูแ้ต่งเป็นช่ือสาํนกัพิมพด์ว้ย ใหใ้ชค้าํวา่ “Author” หรือ  
“ผูแ้ต่ง” ในตาํแหน่งของช่ือสาํนกัพิมพ ์เพื่อช้ีวา่ช่ือสาํนกัพิมพเ์ป็นช่ือเดียวกบัช่ือผูแ้ต่ง 

2.3) ระบุช่ือสาํนกัพิมพใ์นรูปแบบท่ียอ่/สั้นท่ีสามารถเขา้ใจได ้การเขียน 
ช่ือสมาคม บริษทั และโรงพิมพข์องมหาวิทยาลยั ให้ตดัคาํท่ีไม่จาํเป็นในช่ือของสํานักพิมพอ์อก 
เช่น คาํวา่ Publishers, Co., และ Inc. แต่ใหค้งคาํวา่ “Books” และ “Press” ไว ้

2.4) ในกรณีท่ีไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพห์รือสาํนกัพิมพใ์หใ้ส่คาํวา่ “n.p.” 
หรือ “ม.ป.ท.”  

3) การระบุขอ้มูลการพิมพส์าํหรับแหล่งทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Source) 
3.1) การเขียน URL ท่ีทา้ยรายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอา้งอิงท่ียาว 

มากกว่า 1 บรรทดั เม่ือตอ้งการตดัขอ้มูลใน URL เพื่อต่อในบรรทดัต่อไป ห้ามใชเ้คร่ืองหมาย – 
(Hyphen) มาคัน่เพิ่ม ให้ทาํโดยตดัขอ้ความท่ีหนา้เคร่ืองหมายใดๆ ท่ีมีใน URL ลงบรรทดัถดัไป 
(ยกเวน้ หา้มตดัท่ี http://) 

3.2) ไม่ใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (A period) (.) ท่ีทา้ย URL 
3.3) ไม่ใส่วนัเดือนปีท่ีสืบคน้ (Retrieval Dates) ยกเวน้สืบคน้ขอ้มูลจาก

แหล่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงบ่อยหรือปรับปรุงเป็นประจาํ 
ตัวอย่าง 
New child vaccine gets funding boost. (2001). Retrieved March 21, 2001, from  
           http://news.ninemsn.com.au/health/strory_13178.asp 

 
 2.4.2 รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม/เอกสารอ้างองิ 

 
2.4.2.1 วารสารหรือส่ือต่อเน่ือง (Periodicals) 
ขอบเขตของ Periodicals ครอบคลุมส่ือท่ีเผยแพร่อยา่งต่อเน่ืองตามวาระท่ีกาํหนดไว ้

ทั้งท่ีเป็นวิชาการ สารคดี บนัเทิงคดี หรือ ข่าว อาทิ วารสาร นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ และ จดหมาย
ข่าว 

1) บทความในวารสารท่ีมีเลข (DOI=Digital Object Identifier) DOI (มีผูแ้ต่งนอ้ย 
กวา่ 7 คน) 



 

 

33 

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) บทความวารสารท่ีมีเลข 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) บทความในวารสารท่ีไม่มีเลข DOI (Journal article without DOI when DOI 

is not available)) 
ตัวอย่าง 

จาํลอง โพธ์ิบุญ. (2551). องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัการขยะท่ีดี: ศึกษากรณี 
  เทศบาล ตาํบลเทพกระษตัรี. วารสารการจัดการส่ิงแวดล้อม, 4(1), 27-65. 
สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์, 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) บทความในวารสารออนไลน์ 
ตัวอย่าง 

ประภาวลัย ์ชวนไชยะกลู. (2556). การศึกษาสภาพและผลกระทบของโรงเรียนกวดวิชาใน  
  ประเทศไทย. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา, 8(1), 19-33. สืบคน้
  จาก http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/ 
Sillick, T. J. & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate    
  between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied  
  Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/ 
   

5) บทความในนิตยสาร 
ตัวอย่าง 

ลอ้ม เพง็แกว้. (2542, มิถุนายน). สุนทรภู่เกิดท่ีไหน. ศิลปวัฒนธรรม, 20(8), 103-105. 
 Posner, M. I. (1993, October). Seeing the mind. Science, 262(5134), 673-674. 
 

6) บทความในนิตยสารออนไลน์ 
ตัวอย่าง 

วิลาส ฉํ่าเลิศวฒัน์. (2558, เมษายน). STARTUP กบัแหล่งเงินทุน. SMEs ชีช่้องรวย,   
  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. (2006, 

 November/December). OJJDP News @ a Glance. Retrieved from 
 http://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance /216684/topstory.html 
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8) บทความในหนงัสือพิมพ ์
ตัวอย่าง 

ภาคภูมิ ป้องภยั. (2542, 3 กรกฎาคม). มุมท่ีถูกลืมในพระราชวงับางประอิน. มติชน, น. 12. 
 Erlich, R.  S. (1994, June 28). China a paradise for counterfeit CDs. Bangkok Post, p. 4. 

 
9) บทความในหนงัสือพิมพอ์อนไลน์  

ตัวอย่าง 
กิเลน ประลองเชิง. (2559, 14 มิถุนายน). ทางรอดของส่ือกระดาษ. ไทยรัฐออนไลน์. สืบคน้ 
  จาก http://www.thairath.co.th 
 Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York  
  Times. Retrieved from http://www.nytimes.com 

 
ตารางท่ี 2.14 รูปแบบการเขียนวารสารหรือส่ือต่อเน่ือง (Periodicals) ทัว่ไป 

ประเภท รูปแบบ หมายเหตุ 
วารสารหรือส่ือ
ต่อเน่ือง 
(Periodicals) ทัว่ไป 

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

 

 
2.4.2.2 หนงัสือ หนงัสืออา้งอิง และบทในหนงัสือ (Books, Reference Books, and 

Book Chapters)  ขอบเขตของกลุ่มน้ี ครอบคลุมหนังสือและหนังสืออา้งอิง เช่น สารานุกรม 
พจนานุกรม ฯลฯ รวมทั้งบทในหนงัสือและบทในหนงัสืออา้งอิง ทั้งท่ีอยูใ่นรูปอิเลก็ทรอนิกส์และ
ในรูปเล่ม ถา้หนงัสือมีหมายเลข DOI ใหร้ะบุไวด้ว้ย 

1) หนงัสือ 
ผูแ้ต่ง 1 คน 

ตัวอย่าง 
          กาญจนา เกียรติประวติั. (2524). วิธีสอนท่ัวไปและทักษะการสอน. กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 
 กลัยา วานิชบญัชา. (2544). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติเพ่ือการตัดสินใจ (พิมพค์ร้ังท่ี 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). ญ่ีปุ่นสีเขียว. กรุงเทพฯ: แมวกวกั. 
          อจัจิมา เศรษฐบุตร, และสายสวรรค ์เรืองวิเศษ. (2550). การบริหารการตลาด (พิมพค์ร้ังท่ี 15).     
                      กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
           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 
ใส่ช่ือทุกคน คัน่แต่ละช่ือดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) และใส่เคร่ืองหมาย “&”  

สาํหรับชาวต่างประเทศ หรือ “และ” สาํหรับชาวไทย คัน่หนา้ช่ือคนสุดทา้ย 

ตัวอย่าง 
         พชร สันทดั, สุรชาติ ณ หนองคาย, สมาน งามสนิท, ฐนันดร์ศกัด์ิ บวรนันทกุล, เชษฐรัชดา 
          พรรณาธิกลุ, กฤษฎ์ิ 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. 
 

ผูแ้ต่ง 8 คนข้ึนไป 
ใหใ้ส่ช่ือผูแ้ต่งหกช่ือแรก ใส่เคร่ืองหมายจุลภาค เวน้หน่ึงระยะ ตามดว้ยจุดสาม 

จุด หลงัจุดแต่ละจุดเวน้หน่ึงระยะ (, . . . ) แลว้ใส่ช่ือผูแ้ต่งคนสุดทา้ย 3 
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ตัวอย่าง 
          จิราภา เตง็ไตรรัตน์, นพมาศ อุง้พระ (ธีรเวคิน), รัจรี นพเกตุ, รัตนา ศิริพานิช, วารุณี  
                      ภูวสรกลุ, ศรีเรือน แกว้กงัวาล, . . . อุบลวรรณา ภวกานนัท.์ (2555). จิตวิทยาท่ัวไป  
                      (พิมพค์ร้ังท่ี 7 แกไ้ขเพ่ิมเติม). กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
           Mercer, D. W., Kent, A., Nowicki, S. D., Mercer, D., Squier, D., Choi, W., . . . Morgan,    
                      C. (2004). Beginning PHP5. Indianapolis, IN: Wiley. 

 
    ผูแ้ต่งชาวไทย (เขียนช่ือเป็นภาษาองักฤษ) 

ตัวอย่าง 
          Chatchay Suvannit. (1998). The integration of AIDS prevention and management into the 
             Primary Health Care System. Nonthaburi: Office of Primary Health Care.  
          Sodsri Thaithong. (1992). Malaria parasites. Bangkok: Research Division, Chulalongkorn      
                       University. 
 
   ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ (เขียนช่ือเป็นภาษาไทย) 

 ตัวอย่าง        
            ไวท,์ ไมเคิล. (2547). ฝร่ังหลงัตะวันตก. กรุงเทพฯ: มติชน. 
 
    ผูแ้ต่งท่ีมีอิสริยยศ 

ตัวอย่าง 
            ทิพยวดี ปราโมช ณ อยธุยา, คุณหญิง. (2553). มารยาทยคุใหม่. กรุงเทพฯ: เนชัน่บุค๊ส์. ดาํรง    
                     ราชานุภาพ, สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา. (2555). ประชุมพระนิพนธ์สรรพ    
                     ความรู้. กรุงเทพฯ: ศยาม. 
           นริศรานุวดัติวงศ,์ สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยา. (2552). บันทึกเร่ืองความรู้
            ต่างๆ (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป. 
            Cartledge, B., Sir. (1993). Energy and the environment. Oxford, England: Oxford 
                    University Press. 
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ผูแ้ต่งท่ีมีสมณศกัด์ิ 

ตัวอย่าง 
           สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน). (2556). ญาณสังวรเทศนา. 
          กรุงเทพฯ: สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี. 
           พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยทุธ์ ปยตฺุโต). (2553). เร่ืองเหนือสามญัวิสัย: อิทธิปาฏิหาริย์- 
          เทวดา (พิมพค์ร้ังท่ี 5). กรุงเทพฯ: คณะพระนวกะ รุ่น มิ.ย. 2550 วิสาขบูชา. 
 
    ไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง มีเฉพาะช่ือผูร้วบรวมหรือช่ือบรรณาธิการ 
    1) กรณีหนงัสือมีเฉพาะช่ือผูร้วบรวม หรือช่ือบรรณาธิการ ใหร้ะบุ (บ.ก.)., 
(Ed.)., (Eds.). ต่อทา้ยช่ือ คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เวน้วรรค 1 ระยะ 

ตัวอย่าง 
           สมจิต หนุเจริญกลู, และอรสา พนัธ์ภกัดี (บ.ก.). (2555). การปฏิบัติการพยาบาลขัน้สูง:    
                  บูรณาการสู่การปฏิบัติ (พิมพค์ร้ังท่ี 2 ฉบบัปรับปรุง). นนทบุรี: สภาการพยาบาล    
                  กระทรวงสาธารณสุข. 
             Smith, A. D. (Ed.). (1986). Endourology principle and practice. New York, NY: Thieme. 

 
2) หนงัสือท่ีไม่ปรากฏช่ือผูเ้ขียนและช่ือบรรณาธิการ ใหใ้ส่ช่ือเร่ืองของหนงัสือ 

แทนท่ีช่ือผูเ้ขียน 

ตัวอย่าง         
            อลงัการแผ่นดินวัฒนธรรม. (2543). กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 

 
หนงัสือท่ีพิมพใ์นโอกาสพิเศษ 

ตัวอย่าง 
            กฐินพระราชทาน 2543 สถาบันพระปกเกล้า: วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร อาํเภอสวรรคโลก  
                  จังหวัดสุโขทัย. (2543). นนทบุรี: สถาบนัพระปกเกลา้. 
            นิธิ นิมิตรบุญ. (2556). 100 ปี สมเดจ็พระสังฆราชฯ. กรุงเทพฯ: แอดบุค๊. 
            พลาดิศยั สิทธิธญักิจ. (2551). พระบรมรูปทรงม้า: 100 ปีพระบรมราชานุสาวรีย์     
                  พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: บันทึกสยาม. 
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2) บทในหนงัสือ 

ตัวอย่าง 
      ปิยทศัน์ ทศันาวิวฒัน์. (2550). ประวติัโรคไหลตาย. ใน สุมาลี นิมมานนิตย ์และปรีดา  มาลาสิน   
                  (บรรณาธิการ), โรคไหลตาย: Sudden unexplained death syndrome (หนา้ 12-25).     
                  กรุงเทพมหานคร: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล. 
      Daft, R. L., & Armstrong, P. (1984). Information richness: A new approach to managerial                                   
                  behavior and organizational design. In L. L. Cummings, & B. M. Staw (Eds.),  
                  Research in organizational behavior (pp. 191-233). Homewood, IL: JAI Press. 
            

3) หนงัสือแปล 

ตัวอย่าง 
      ออร์เรลล,์ ดี. (2556). หัวใจเศรษฐศาสตร์ [Introducing economics] (ณฏัฐาภรณ์ เลียมจรัสกลุ,   
                     ผูแ้ปล). นครปฐม: มูลนิธิเดก็. 
      ฮอวคิ์ง, เอส ดบับลิว. (2552). ประวัติย่อของกาลเวลา ฉบับภาพประกอบ [The illustrated:  
              A brief history of time] (พิมพค์ร้ังท่ี 17) (ปิยบุตร บุรีคาํ และอรรถกฤต ฉตัรภูมิ,  
                     ผูแ้ปล). กรุงเทพฯ: มติชน. 
 
ตารางท่ี 2.15 รูปแบบการเขียนหนงัสือ หนงัสืออา้งอิง และบทในหนงัสือ  

ประเภท รูปแบบ หมายเหตุ 

สาํหรับหนงัสือ
ทั้งเล่ม (For an 
entire book) 

Author, A. A. (year). Title of work. Location:  
     Publisher. 

ถา้ช่ือผูแ้ต่งและ 
ช่ือสาํนกัพิมพ ์
เป็นช่ือเดียวกนั  
ใหใ้ชค้าํวา่ “Author” 
หรือ “ผูแ้ต่ง” แทนช่ือ
สาํนกัพิมพ ์

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

 
 
 
 



 

 

40 

ตารางท่ี 2.15 รูปแบบการเขียนหนงัสือ หนงัสืออา้งอิง และบทในหนงัสือ (ต่อ) 
ประเภท รูปแบบ หมายเหตุ 

สาํหรับบทใน
หนงัสือ (For a 
chapter in a 
book) 

Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of chapter  
     or entry. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor 
     (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location:  
     Publisher. 

ถา้ไม่มีหมายเลขหนา้
ระบุไว ้ใหใ้ส่ช่ือเร่ือง
ของบทหรือหวัขอ้เร่ือง 

 

Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of  
     chapter or entry. In A. Editor & B. Editor (Eds.),  
     Title of book (pp. xxx-xxx). Retrieved from  
     http://www.xxxxxxx 

 

 

Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of  
     chapter or entry. In A. Editor, B. Editor, & C.  
     Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx).  
     Location: Publisher. doi:xxxxxxxx 

 

หนงัสือแปล 
ช่ือผูแ้ต่งตน้ฉบบั. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือเร่ืองท่ีแปล  
     [ช่ือตน้ฉบบั] (ช่ือผูแ้ปล, ผูแ้ปล). สถานท่ีพิมพ:์    
     สาํนกัพิมพ.์ 

 

 
2.4.2.3 รายงานทางเทคนิคและรายงานการวิจยั (Technical and Research Reports) 
ขอบเขตโดยทัว่ไปครอบคลุม Original Research ท่ีเป็นหรืออาจไม่เป็น Peer 

Reviewed (เหมือนกบับทความวารสาร) ใชรู้ปแบบการอา้งอิงเหมือนหนงัสือ 
 

1) รายงานของหน่วยงานรัฐบาล มีผูแ้ต่งเป็นช่ือนิติบุคคล 

ตัวอย่าง 
          U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health,National    
                  Heart, Lung, and Blood Institute. (2003). Managing asthma: A guide for schools (NIH      
                  Publication No. 02-2650). Retrieved from http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung     
                  /asthma/asth_sch.pdf 
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2) รายงานของนิติบุคคลในรูปออนไลน์ 

ตัวอย่าง 
            American Psychological Association, Task Force on the Sexualization of Girls. (2007).    
                     Report of The APA Task Force on the Sexualization of Girls. Retrieved from     
                     http://www.apa.org/pi/wpo/sexualization.html 

 
3) รายงานของหน่วยงานท่ีไม่ใช่รัฐบาล 

ตัวอย่าง 
          Kessy, S. S. A., & Urio, F. M. (2006). The contribution of microfinance institutions to     
                   poverty reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieve from Research    
                  on Poverty Alleviation website: http://www.repoa.or.tz/documents_storage/     
                   Publications/Reports/06.3_Kess _and_Urio.pdf 
 

4) รายงานจากเอกสารจดหมายเหตุของสถาบนั (Report from institutional 
archive) 

ตัวอย่าง 
          McDanial,J.E., & Miskel, C. G. (2002). The effect of groups and individuals on national  
                   decisionmaking: Influence and domination in the reading policymaking environment     
                   (CIERA Report 3-025). Retrieved from University of Michigan, Center for  
                   Improvement of Early Reading Achievement website:  http://www.ciera.org/ 
                   library/reports/inquiry-3/3-025/3-025.pdf 
 

5) เอกสารสรุปประเดน็ (Issue brief) 

ตัวอย่าง 
          Employee Benefit Research Institute.(1992, February). Sources of health  insurance and 
                   Characteristics of the uninsured (Issue Brief No.123). Washington, DC: Author 
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 หมายเหตุ สาํหรับ issue brief,  working papers, และ orther corate documents ใชรู้ปแบบ
เดียวกบั ขอ้ 5) เอกสารสรุปประเด็น โดยระบุหมายเลขประจาํเอกสารท่ีช่วยการคน้คืนได ้ในวงเลบ็
หลมทา้ยเร่ือง 
 
ตารางท่ี 2.16 รูปแบบการเขียนรายงานทางเทคนิคและรายงานการวิจยั (Technical and Research  

 Reports)  
ประเภท รูปแบบ หมายเหตุ 

รายงานทางเทคนิคและ
รายงานการวจิยั (Technical 
and Research Reports) 

Author, A. A. (year). Title of work 
(Report No. xxx). Location: 
Publisher. 

ถา้หน่วยงานท่ีเผยแพร่กาํหนด
หมายเลขประจาํรายงานไว ้
(เช่น Report no., Contract no., 
Monograph no.) ใหใ้ส่
หมายเลขนั้น 
ในวงเลบ็กลมต่อจากช่ือเร่ือง 

รายงานของหน่วยงาน
รัฐบาล มีผูแ้ต่งเป็นช่ือนิติ
บุคคล 
(Corporate author, 
government report) 

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

 

รายงานของนิติบุคคลในรูป
ออนไลน ์(Corporate 
author, task force report 
filed online) 

Author, A. A. (year). Title of work. 
Retrieved from http://www.xxxxxxx 

 

รายงานของหน่วยงานท่ี
ไม่ใช่รัฐบาล (Authored 

report, from 
nongovernmental 

organization) 

Author, A. A. (year). Title of work 
(Report No. xxx). Retrieved from 

Agency name website: 
http://www.xxxxxxx 

รายงานฯ ท่ีคน้คืนไดท้าง
ออนไลน ์ในกรณีท่ีช่ือ
สาํนกัพิมพห์รือช่ือหน่วยงาน
ท่ีจดัพิมพไ์ม่ใช่ช่ือเดียวกบัช่ือ 
ผูแ้ต่ง ใหร้ะบุช่ือสาํนกัพิมพ์
หรือช่ือหน่วยงานท่ีจดัพิมพ ์
ไวเ้ป็นส่วนหน่ึง ใน
ส่วนขอ้มูลแจง้การคน้คืนดว้ย 
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2.4.2.4 เอกสารการประชุมทางวิชาการ/การสัมมนา/การอภิปราย (Meetings and 
Symposia) 

รายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings of Meetings and Symposia) ท่ีตีพิมพท์ั้ง
ในรูปหนงัสือหรือวารสาร 

1) เอกสารประกอบการประชุม (Symposium Contribution) (เป็นการร่วม 
อภิปรายทางวิชาการ) 

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) บทคดัยอ่ของเอกสารการประชุมออนไลน์ (Conference Paper Abstract  

Retrieved Online) (การนาํเสนอ Paper or Poster ใน Symposia ท่ีไม่ไดตี้พิมพ)์ 

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.htm 

 
3) รายงานการประชุมในรูปออนไลน์ (Proceedings Published Regularly  

Online) (การตีพิมพใ์นรูปวารสารทางวิชาการ 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 

 
4) รายงานการประชุมในรูปเล่มหนงัสือ (Proceedings Published in Book  

Form) (การเขียนเอกสารอา้งอิงรายงานการประชุมท่ีตีพิมพใ์นรูปหนังสือหรือจากหนังสือ ใช้
รูปแบบการเขียนเหมือนแบบหนงัสือหรือบทในหนงัสือ) 

ตัวอย่าง 
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           Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple  
                 cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), Lecture  
                 Notes in Computer Science: Vol. 4678. Advanced Concepts for Intelligent Vision   
                 Systems (pp. 97-108). Berlin, Germany: Springer—Verlag. doi:10.1007/978-3-540- 
                 74607-2_9 
 
ตารางท่ี 2.17 รูปแบบการเขียนเอกสารการประชุมทางวิชาการ/การสมัมนา/การอภิปราย (Meetings     
                   and Symposia)  

ประเภท รูปแบบ 
เอกสารประกอบการ
ประชุม (Symposium 
contribution) 

Contributor, A. A., Contributor, B. B., Contributor, C. C., &      
      Contributor, D. D. (Year, Month). Title of contribution. In E. E.   
      Chairperson (Chair), Title of symposium. Symposium conducted   
       at the meeting of Organization Name, Location. 

Paper presentation or 
poster session 

Presenter, A. A. (Year, Month). Title of paper or  poster. Paper or  
       poster session presented at the meeting of Organization Name,   
       Location. 

 
2.4.2.5 ดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ (Doctoral Dissertations and Master’s Theses) 

1) การเขียนอา้งอิงดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ท่ีสามารถคน้ไดจ้ากฐานขอ้มูล 
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/ 

 
 
 
 
2) การเขียนอา้งอิงดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ท่ีไม่ไดตี้พิมพ ์
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ตัวอย่าง 
 สมจินตนา คุม้ภยั. (2553). ศึกษาการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อ 

  ประสิทธิผลองค์การ: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย (Unpublished Doctoral  
  dissertation). สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 
 Tripp, M. L. (2013). Integrating facebook into the initial response stage of corporate  
   crisis communication (Unpublished Doctoral dissertation). Walden University, USA  

 
ตารางท่ี 2.18 รูปแบบการเขียนดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ (Doctoral Dissertations and Master’s  
    Theses)  

ประเภท รูปแบบ 
การเขียนอา้งอิงดุษฎีนิพนธ์และ
วิทยานิพนธ์ท่ีสามารถคน้ไดจ้าก
ฐานขอ้มูล 

Author, A. A. (year). Title of doctoral dissertation or master’s 
      thesis (Doctoral dissertation or Master’s thesis). Retrieved 
     from Name of database. (Accession or Order No.) 

ดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ท่ี
ไม่ไดตี้พิมพ ์(Unpublished 
dissertation or Thesis) 

Author, A. A. (year). Title of doctoral dissertation or master’s 
      thesis (Unpublished Doctoral dissertation or Master’s thesis). 
     Name of Institution, Location. 

วิทยานิพนธ์จากฐานขอ้มูลเชิง
พาณิชย ์(Master’s thesis, from a 
commercial database) 

Author, A. A. (year). Title of master’s thesis(Master’s thesis). 
      Retrieved from Name of database. (Accession or Order No.) 
       

ดุษฎีนิพนธ์จากฐานขอ้มูล
สถาบนั (Doctoral dissertation, 
from an institutional database) 

Author, A. A. (year). Title of doctoral dissertation (Doctoral 
       dissertation, Name of institution). Retrieved from 
       http://www.xxxxxxxx 

 
2.4.2.6 บทวิจารณ์ คาํวิจารณ์ (Reviews and Peer Commentary) 

1) บทวิจารณ์หนงัสือ (Review of a book) 

ตัวอย่าง 
           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) บทวิจารณ์วีดิทศัน์ (Review of a Video) 
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ตัวอย่าง 
Axelman, A., & Shapiro, J. L. (2007). Does the solution warrant the problem? [Review of  
  the DVD Brief therapy with adolescents, produced by the 
  American Psychological Association, 2007]. PsycCRITIQUES, 52(51). 
  doi:10.1037/a0009036 

 
3) บทวิจารณ์วีดิโอเกม ไม่ปรากฏผูแ้ต่ง (Review of a Video Game, No  

Author) 

ตัวอย่าง 
          [Review of the video game BioShock, produced by 2K Games, 2007]. (n.d.). Retrieved     
                    from http://www.whattheyplay.com/products/bioshock-for-xbox-      
                    360/?fm=3&ob=1&t=0#166 
 
ตารางท่ี 2.19 รูปแบบการเขียนบทวิจารณ์ คาํวิจารณ์ (Reviews and Peer Commentary)  

ประเภท รูปแบบ หมายเหตุ 
บทวิจารณ์ คาํ
วิจารณ์ (Reviews 
and Peer 
Commentary) 

Reviewer, A. A. (year). Title of    
     review [Review of the book  
    Title of book, by A. A. Author].  
   Title of complete work, xx, xxx-  
   xxx. 

(1) ถา้บทวิจารณ์ไม่มีช่ือเร่ือง ใชค้าํระบุ
ประเภทของงานนั้นในวงเลบ็เหล่ียมเสมือน
เป็นช่ือเร่ือง 
(2) ถา้เป็นบทวิจารณ์หนงัสือ ใหร้ะบุช่ือ 
ผูแ้ต่งหนงัสือ ตามหลงัช่ือเร่ือง คัน่ดว้ย
เคร่ืองหมายจุลภาค 

   (3) ถา้เป็นบทวิจารณ์หนงัสือ ใหร้ะบุช่ือผู ้
แต่งหนงัสือ ตามหลงัช่ือเร่ือง คัน่ดว้ย
เคร่ืองหมายจุลภาค 
(4) ถา้เป็นบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ดีวีดี ฯลฯ 
ใหร้ะบุปีท่ีเผยแพร่ ตามหลงัช่ือเร่ืองคัน่ดว้ย
เคร่ืองหมายจุลภาค 

 
 
 
2.4.2.7 ส่ือโสตทศัน์ (Audiovisual Media) 
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1) วีดีทศัน์ (Video) 
ตัวอย่าง 

American Psychological Association. (Producer). (2000). Responding therapeutically 
  to patient expressions of sexual attraction [DVD]. Available from  
  http://www.apa.org/videos/ 

 
   2) ภาพยนตร์ (Motion Picture) 
ตัวอย่าง 

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

  
   3) รายการวิทยแุละรายการทีวีออนไลน์ (Podcast) 
ตัวอย่าง 

Van Nuys, D. (Producer). (2007, December 19). Shrink rap radio [Audio podcast]. 
  Retrieved from http://www.shrinkrapradio.com/ 

  
   4) รายการโทรทศัน์หน่ึงภาคจากชุดรายการโทรทศัน์ (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.  
 

5) ส่ือบนัทึกเสียงดนตรี (Music Recording) 
ตัวอย่าง 

ภูวนาถ คุณผลิน. (2542). เจา้ไม่มีศาล. ใน แกรมม่ีโกลด์ ซีร่ีส์ [ซีดี]. กรุงเทพฯ:  
  บริษทัจี เอม็ เอม็ แกรมม่ี. 
 Iang, k. d. (2008). Shadow and the frame. On Watershed [CD]. New York, NY: 
  Nonesuch Records. 

6) แผนท่ีออนไลน์ (Map Retrieved Online) 
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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 จุลสารและเอกสารไม่ไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ 

ตัวอย่าง 
พระธรรมโกศาจารย ์(ปัญญา นนัทภิกข)ุ. (ม.ป.ป.). ชีวิตท่ีก้าวหน้า: หลกัในการสร้าง 
  ความก้าวหน้าแก่ชีวิต. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 
 Hua Hin-Chaam: Idea map [Pamphlet]. (2004). Bangkok: PSP. 

 
2.4.2.9 แผน่พบั 

ตัวอย่าง 
จตุพล สรีสมบูรณ์. (ม.ป.ป.). คาํถามท่ีพบได้บ่อยเก่ียวกับวัคซีนเอชพีวี [แผน่พบั]. (ม.ป.ท.). 

 
2.4.2.10 บทสมัภาษณ์ (แบบเป็นทางการ) 

ตัวอย่าง 
นงนารถ ชยัรัตน์. (2553, 10 กรกฎาคม). ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุดกลาง [บทสมัภาษณ์]. 
 Smith, M. B. (1989, August 12). Interview by C. A. Kiesler [Tape recording]. President’s 
  Oral History Project, American Psychological Association. APA Archives, 
  Washington, DC. 

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

 
 
 
 
  2.4.2.11 ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
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ตัวอย่าง 
O’Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from http:// 
  www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135 
 Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. 
  In J. Strachey (Ed. & Trans.), The standard edition of the complete psychological 
  works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). Retrieved from http://books.google. 
  com/books (Original work published 1900) 
 Graham, G. (2005). Behaviorism. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of 
  philosophy (Fall 2007 ed.). Retrieved from http://plato.stanford.edu/entires 
  /behaviorism/ 

 
2.4.2.12 รายการอา้งอิงจากเวบ็เพจท่ีไม่มีช่ือผูแ้ต่งและระบุวนัท่ีสืบคน้ 

ตัวอย่าง 
พระราชบญัญติัจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517. (2555). สืบคน้ 6 มีนาคม, 2555,  
  จาก http://kromchol.rid.go.th/fad/fad_ext/Regulatione/The%20Agricultural%20La 
  nd%20Act%202517.pdf 
 New child vaccine gets funding boost. (2001). Retrieved March 21, 2001, from http:// 
  news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp 

 
2.4.2.13 สารสนเทศจากซีดีรอม 

ตัวอย่าง 
Realizing the Potential of Information Resources: Information, Technology, and Service. 
  (1996). Boulder Boulder, CO:, CAUSE. [CD-ROM]. Abstract from: Silver  
  Platter File: ERIC tem: ED392340 

 
 
 
 
 

2.4.2.14 สารสนเทศจากฐานขอ้มูลออนไลน์ 
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ตัวอย่าง 
วรลกัษณ์ ทองใบ. (2552). การใช้สารสนเทศการท่องเท่ียวของมคัคุเทศก์ในจังหวัดท่ี 
  ประสบภัยพิบัติสึนามิ. สืบคน้จาก http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/_Inf_Sci  
  /Vorraluk_T.pdf 
 Bennett, D. (2010). Outcomes assessment in accredited health information management 
  programs. Retrieved from http://proquest.umi.com/pqdweb?index=6&did 
  =2101519391 

 
 
 


