คํานํา
คูม อื การเขียนบทนิพนธเลมนี้ ไดดาํ เนินการปรับปรุงแกไขจากคูม อื การเขียนบทนิพนธ ฉบับป พ.ศ. 2545
เพื่อใหมีความเหมาะสมกับหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยไดกําหนด และเพื่อใหเปนไปตามนโยบายการพัฒนางาน
ดานวิชาการของมหาวิทยาลัยในดานการประกันคุณภาพการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงแกไขรูปแบบการเขียนบทนิพนธ และผูที่มีสวนรวม
ทุกทานที่ไดกรุณาเสียสละเวลามารวมกันปรับปรุงแกไขให และดําเนินการจัดทําคูมือการเขียนบทนิพนธใหมี
ความสมบูรณ และเหมาะสมกับหลักสูตรในกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมีความเปนมาตรฐานสากล
นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการฯทุกทาน ที่ไดมีสวนรวม และเปนผูดําเนินการจัด
ทําคูมือการเขียนบทนิพนธตั้งแตในอดีตที่ผานมา ณ ที่นี้ดวย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บทที่ 4
การอางอิงเอกสารในบทนิพนธ แบบ APA
การอางอิงเอกสารในบทนิพนธ แบบ APA (American Psychological Association) ในคูม อื เลมนี้ กําหนด
ใหมีการอางอิงไว 2 สวนของตัวผลงานคือ
1. อางอิงในสวนเนื้อเรื่อง
2. การเขียนและการพิมพบรรณานุกรม
ที่มาของการอางอิงแบบ APA
การอางอิงแบบนี้ใชกันมากในสายวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร APA เชื่อวาการเขียนเชิงวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดคือการใหความสําคัญกับความคิดที่ผูแตงตองการนําเสนอมากกวาวิธีการนําเสนอ ดังนั้น APA
จึงคิดคนวิธีการอางอิงที่อางวาทําใหทั้งผูเขียนสามารถนําเสนอผลงานของตัวเองไดชัดเจนที่สุด และทําใหผูอาน
อานไดไหลลื่นที่สุด การอางอิงแบบ APA ถูกคิดคนขึ้นเมื่อกวา 80 ป มาแลวโดยนักสังคมศาสตรในสหรัฐอเมริกา
ที่เห็นวาการอางอิงที่ดีตองอยูบนพื้นฐานของการสื่อสารและนําเสนอไมซับซอนและราบรื่น
การอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง
ในบทที่ 4 นี้ กําหนดรูปแบบการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง เปนแบบ การอางอิงแบบชื่อ-ป (แบบนาม-ป)
(Author – Date Style) หลักการเขียนการอางอิงแบบชื่อ-ป มีรายละเอียดดังนี้
1. อางไวขางหนาขอความ ใชในกรณีตองการเนนชื่อผูแตงที่เปนเจาของขอความหรือแนวคิด โดย
อางชื่อผูแตงอยูในเนื้อความและปใสไวในวงเล็บ ตามดวยขอความที่อาง และอาจระบุเลขหนาของเอกสารที่อาง
ดวยก็ได
ชื่อผูแตง (ปพิมพ) …
ชื่อผูแตง (ปพิมพ: เลขหนา)…
2. อางไวขางหลังขอความ ใชในกรณีตองการเนนขอความหรือแนวคิดที่นํามาอาง โดยอางทั้งชื่อ
ผูแตงและปใสไวในวงเล็บตอจากขอความที่อาง
…(ชื่อผูแตง, ปพิมพ) หรือ …(ชื่อผูแตง, ปพิมพ: เลขหนา)
หมายเหตุ
1. กรณีที่ไมปรากฏปที่พิมพ
1.1 อางอิงฉบับภาษาไทยใหใส ม.ป.ป.
1.2 อางอิงฉบับภาษาอังกฤษใหใส n.d. แทนปพิมพ
2. เอกสารอยูในระหวางตีพิมพ ใหใส ระหวางตีพิมพ หรือ in press แทนปพิมพ
ชื่อผูแตง (ระหวางตีพิมพ) … หรือ ... (ชื่อผูแตง, ระหวางตีพิมพ)
ชื่อผูแตง (in press) … หรือ ... (ชื่อผูแตง, in press)
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* ในบทที่ 4 นี้ขอยกตัวอยางกรณีอางอิงไมใสเลขหนาเทานั้น
3. การพิมพชื่อผูแตง
3.1 เอกสารที่มีผูแตง 1 คน
3.1.1 ผูแตงคนไทย แตงเอกสารเปนภาษาไทยใหใสชื่อและนามสกุลตามลําดับ ดังตัวอยาง
ซื่อตรง คิดดี (2542) กลาววา ...
… (ซื่อตรง คิดดี, 2542)
3.1.2 ผูแตงคนไทย แตงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหใสชื่อสกุลเทานั้น
ดังตัวอยาง
Suksringram (2009) กลาววา ...
… (Suksringram, 2009)
3.1.3 ผูแตงชาวตางประเทศ ใหใสชื่อสกุลเทานั้น ดังตัวอยาง
Crosskey (1990) …
… (Crosskey, 1990)
1) ผูแตงชาวตางประเทศที่มีชื่อสกุลซํ้ากัน ใหใสอักษรยอชื่อตน และชื่อกลางกํากับไว
ทุกครั้งที่อาง แมปที่พิมพจะแตกตางกัน ดังตัวอยาง
A.R. Crosskey (1994) …
J. Crosskey (1997) …
หรือ
…(Crosskey A.R., 1994)
…(Crosskey J., 1994)
3.2 เอกสารที่มีผูแตง 2 ดังตัวอยาง
... (ซื่อตรง คิดดี และคมกริช ดิดไกล, 2542)
ซื่อตรง คิดดี และคมกริช ดิดไกล (2542) กลาววา ...
... (Crosskey and Adler, 1990)
Crosskey and Adler (1990) …
3.3 เอกสารผูแตง มากกวา 2 คนขึ้นไป ใหใชชื่อผูแตงคนที่ 1 และตามดวย
“และคณะ” หรือ “et al” ดังตัวอยาง
... (ซื่อตรง คิดดี และคณะ, 2542)
ซื่อตรง คิดดี และคณะ (2542) …
… (Crosskey et al., 1990)
Crosskey et al (1990) …
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3.4 ผูแตงที่เปนกลุมบุคคล ที่ทําหนาที่เปนผูแตง ไดแก หนวยงานราชการ สมาคม สถาบัน
หรือกลุมศึกษาตางๆ ใหใสกลุมบุคคลนั้นๆ เปนชื่อผูแตง ดังตัวอยาง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2552) ...
... (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552)
กรณีที่มีทั้งชื่อหนวยงานยอยและหนวยงานใหญ ใหใสเฉพาะชื่อหนวยงานยอยที่ระบุเปน
ชื่อแรกเทานั้น เชน “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ใหใสวา “บัณฑิตวิทยาลัย” ยกเวนกรณีที่มีการ
อางชือ่ หนวยงานยอยซํา้ กัน แตสงั กัดหนวยงานใหญทตี่ า งกัน ใหใสชอื่ หนวยงานใหญถดั ขึน้ ไปดวยเพือ่ ใหเห็นความ
แตกตาง
3.5 เอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใสชื่อเรื่องของเอกสารแทนชื่อผูแตง โดยอาจใสชื่อเรื่องที่
สมบูรณ หรือตัดใหสั้นลงตามดวยเครื่องหมายจุด 3 จุด … ก็ได ดังตัวอยาง
3.5.1 การอางอิงชื่อบทความ หรือ บทจากหนังสือ หรือ ชื่อวารสาร ใหใสชื่อเรื่องไวใน
เครื่องหมาย “…” ดังตัวอยาง
ในบทความเรื่อง “แนวปฏิบัติในการเขียนบทความ...” (2542) …
หรือ
… (“แนวปฏิบัติในการเขียนบทความ...”, 2542)
3.5.2 เอกสารทางกฎหมาย ใหใสชื่อกฎหมาย ตามดวยปที่ออกกฎหมายนั้น เชน
พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549
(2549)…
3.5.3 เอกสารไมปรากฏชื่อผูแตง ที่ระบุวา Anonymous ใหใชคําวา Anonymous แทน
ชื่อผูแตง เชน
… (Anonymous, 2008)
Anonymous (2008) …
4. การอางอิงเอกสาร 2 รายการ หรือมากกวา
4.1 กรณีอางอิงผูแตงคนเดียวกันแตเอกสารตีพิมพตางป ใหใชเครื่องหมาย semicolon
(;) กั้นระหวางปที่พิมพโดยไมตองเขียนชื่อเพิ่ม ดังตัวอยาง
ไพฑูรย สุขศรีงาม (2550; 2552) …
... (ไพฑูรย สุขศรีงาม, 2550; 2552)
Crosskey et al (1990; 1998)
… (Crosskey et al., 1990; 1998)
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4.2 กรณีที่ผูแตงคนเดียวกันตีพิมพในปเดียวกัน แตหลายแหลง ในรายการอางอิงเอกสาร
ทายเลมจะตองระบุตัวอักษร ก ข ค . . . หรือ a b c . . . ตามลําดับ ตอทายปพิมพเพื่อใหทราบวาไมใชเอกสารชิ้น
เดียวกัน ดังตัวอยาง
ไพฑูรย สุขศรีงาม (2550ก) …
ไพฑูรย สุขศรีงาม (2550ข) …
ไพฑูรย สุขศรีงาม (2550ก,ข) …
... (ไพฑูรย สุขศรีงาม, 2550ก)
... (ไพฑูรย สุขศรีงาม, 2550ข)
... (ไพฑูรย สุขศรีงาม, 2550ก,ข)
Chibber (2002a) …
Chibber (2002b) …
Chibber (2002a,b) …
… (Chibber, 2002a)
… (Chibber, 2002b)
… (Chibber, 2002a,b)
4.3 กรณีที่อางอิงจากหลายแหลงใหใชเครื่องหมาย semicolon (;) คั่นระหวางเอกสาร
อางอิง โดยเรียงลําดับตามปที่พิมพของเอกสาร ดังตัวอยาง
… (ไพฑูรย สุขศรีงาม, 2548; บุญชม ศรีสะอาด, 2550ก; สมนึก ภัททิยธนี, 2551)
ไพฑูรย สุขศรีงาม (2548); บุญชม ศรีสะอาด (2550ก); สมนึก ภัททิยธนี (2551) ...
5. การอางถึงเอกสารที่ถูกอางอิงอยูในเอกสารอื่น กรณีที่เอกสารที่ตองการอาง(ขอความที่
ตองการอาง/เอกสารดั้งเดิม/เอกสารตนฉบับที่อางอิง) ถูกนําไปอางไวในเอกสารอื่น (เอกสารที่ไดอานดวยตนเอง)
หากไมสามารถหาตนฉบับของเอกสารทีถ่ กู นําไปอางได ก็สามารถใสชอื่ ผูแ ตงเอกสารทีไ่ ดอา นดวยตนเอง ตามดวย
คําวา อางอิงจาก หรือ cited from แลวตามดวยชื่อผูแตงเอกสารตนฉบับที่ถูกอาง
ดังตัวอยาง
คฑารัตน เฮงตระกูล (2551 อางอิงจาก Adler, 1998) …
… (คฑารัตน เฮงตระกูล, 2551 อางอิงจาก Adler, 1998)
Adler (คฑารัตน เฮงตระกูล, 2551 อางอิงจาก Adler, 1998) กลาววา ...
Kimura (2008 cited from Shibasaki, 2002) …
… (Kimura, 2008 cited from Shibasaki, 2002)
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การเขียนและการพิมพบรรณานุกรม
รูปแบบการเขียนและการพิมพบรรณานุกรมเพื่ออกสารอางอิงในสวนทายเลมสําหรับแบบ APA
มีหลักเกณฑดังนี้
1. หลักทั่วไป
1.1 ชื่อผูแตง
1) ผูแตงคนไทย แตงเอกสารเปนภาษาไทย ใหใสชื่อและนามสกุลตามลําดับ โดย
(1) ไมตองใสคํานําหนาชื่อ (เชน นาย นาง นางสาว) ยศ (เชน พ.ต.ท. ร.อ.) ตําแหนง
(เชน ผูชวยศาสตราจารย ศาสตราจารย) หรือคุณวุฒิ (เชน ดร. นพ.)
(2) หากผูแตงมีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ ใหกลับขอความที่ระบุบรรดาศักดิ์หรือ
ฐานันดรศักดิ์ไปไวขางทายชื่อโดยคั่นดวยเครื่องหมาย , สวนชื่อผูแตงที่เปนสมณศักดิ์ใหเขียนตามปกติ
ตัวอยาง
ปน มุทุกัณฑ, พ.อ.
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
หลวงวิจิตรวาทการ, พล ต.
อนุมานราชธน, พระยา
2) ผูแตงชาวตางประเทศ หรือผูแตงคนไทยที่แตงเอกสารเปนภาษาตางประเทศใหใสชื่อสกุล
คั่นดวยเครื่องหมาย , และตามดวยอักษรยอของชื่อตนและชื่อกลาง ดังตัวอยาง
Thomson, J.M.
Penn, R., Jr.
Thomas, G. and Morgan, M.
Joyce, B., Weil, M. and Shower, B.
Suksringarm, P.
Isarapreeda, P.
3) ผูแตง 2-6 คน ใหใสชื่อผูแตงคนที่ 1 คั่นดวยเครื่องหมาย , ตามดวยชื่อผูแตงคนที่ 2 คั่น
ดวยเครือ่ งหมาย , ตามดวยชือ่ ผูแ ตงคนที่ 3 ไปเรือ่ ยๆ ตามลําดับ แตไมเกิน 7 คน และกอนหนาชือ่ ผูแ ตงคนสุดทาย
ใหใช และ หรือ and หรือ & ดังตัวอยาง
สมนึก ภัททิยธนี และทรงศักดิ์ ภูสีออน.
พิทักษ พุทธวรชัย, กิตติ บุญเลิศนิรันดร และทนงศักดิ์ มณีวรรณ.
พิทักษ พุทธวรชัย, กิตติ บุญเลิศนิรันดร &ทนงศักดิ์ มณีวรรณ.
Steffe, L. & Wood, T.
Simons, N.E., Menzies, B. and Matthews, M.
Chibber, P.K., Majumdar, S.K., Simons, N.E., Menzies, B. & Matthews, M.
Chibber, P.K., Majumdar, S.K., Simons, N.E., Menzies, B., Matthews, M., Steffe, L. & Wood, T.
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4) ผูแตง 7 คน หรือมากกวา ใหใสชื่อผูแตง 6 คนแรก ตามดวย “ ... ” กอนหนาชื่อผูแตง
คนสุดทาย ดังตัวอยาง
สมนึก ภัททิยธนี, ทรงศักดิ์ ภูสีออน. พิทักษ พุทธวรชัย, กิตติ บุญเลิศนิรันดร, ทนงศักดิ์ มณีวรรณ,
พองาม เดชคํารณ,... นภา ขันสุภา.
Chibber, P.K., Majumdar, S.K., Simons, N.E., Menzies, B., Matthews, M., Steffe, L., …Wood, T.
5) ผูแตงที่เปนบรรณาธิการ (editor) ใหใสคําวา บรรณาธิการ หรือ Ed. หรือ Eds.ไวใน
เครื่องหมาย ( ) ตอทายชื่อ
สวนผูแ ตงทีเ่ ปนผูร วบรวม (compiler) ใหใสคาํ วา ผูร วบรวม หรือ Comp. หรือ Comps.
ไวในเครื่องหมาย ( ) ตอทายชื่อ ดังตัวอยาง
บุญพฤกษ จาฏามระ (บรรณาธิการ),
สมนึก ภัททิยธนี และทรงศักดิ์ ภูสีออน (บรรณาธิการ),
Steffe, L. (Ed.),
Steffe, L. and Wood, T. (Eds.),
สมนึก ภัททิยธนี (ผูรวบรวม),
Fahey, J.L. (comp),
Fahey, J.L. and Flemming, D.S. (comps.),
6) ผูแ ตงทีเ่ ปนนิตบิ คุ คล ใหใสชอื่ นิตบิ คุ คลตามทีป่ รากฏในเอกสาร โดยเริม่ จากหนวยงานยอย
ไปหาหนวยงานใหญ ตามลําดับ
ดังตัวอยาง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Faculty of Education, Mahasarakham University.
7) กรณีไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใสชื่อเรื่องของเอกสารแทนชื่อผูแตง แลวตามดวยปที่พิมพ
สวนเอกสารที่ระบุคําวา Anonymous ใหใชคําวา Anonymous แทนในตําแหนงชื่อผูแตง
ดังตัวอยาง
คลื่นไฟฟาหัวใจทางคลีนิก. (2539)
Anonymous. (2009).
8) กรณีไมปรากฏสถานที่พิมพ สํานักพิมพ ปพิมพ
ไมปรากฏสถานที่พิมพ
ใหลงวา ม.ป.ท. หรือ n.p.
ไมปรากฏสํานักพิมพ
ใหลงวา ม.ป.พ. หรือ n.p.
ไมปรากฏปที่พิมพ
ใหลงวา ม.ป.ป. หรือ n.d.
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9) รายการบรรณานุกรมแตละรายการ ใหจัดพิมพใหจบหนาเดียวกัน
10) การเขียนอางอิงเอกสารภาษาไทยในบทนิพนธที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ
(1) ใหใสชอื่ (ใชหลักการเหมือนผูแ ตงชาวตางประเทศ) และปทอี่ า งเปนภาษาอังกฤษและป ค.ศ.
(2) สําหรับการแปลชือ่ ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ หากมีชอื่ ทีเ่ ปนทางการควรใชใหถกู ตอง
ตามชื่อที่เปนทางการนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่เปนชื่อของหนวยงานตางๆ เชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให
เขียนเปน Mahasarakham University
(3) กรณีที่ไมสามารถคนหาชื่อภาษาอังกฤษที่เปนทางการ หรือชื่อบุคคลที่ไมทราบชื่อ
ภาษาอังกฤษ ใหใชวิธีถายตัวอักษร(transliterate) ใหเปนอักษรโรมัน เชน ไพฑูรย สุขศรีงาม (2550) เขียนเปน
Suksringram (2007)
(4) ใหพิมพอางอิงเปนภาษาอังกฤษตามรูปแบบประเภทเอกสารอางอิง และใหระบุคําวา
[In Thai] ตอทายรายการ ดังตัวอยาง
Kurukodt, J. (2009). Eradicate plant wasta with earthworms and effective microorganisms.
Journal of Science and Technology Mahasarakham University, 28(1), 8-12,
January-March. [In Thai].
11) การจัดเรียงบรรณานุกรมใหเรียงตามลําดับอักษรชื่อผูแตง โดยมีหลักการเรียงดังนี้
(1) สําหรับบทนิพนธทเี่ ขียนเปนภาษาไทยทัง้ ฉบับใหใชหลักการเรียงตามแบบพจนานุกรม
โดยใหเรียงรายการเอกสารภาษาไทยไวกอนจนหมด แลวจึงเรียงรายการเอกสารภาษาอังกฤษ
(2) สํ า หรั บ บทนิ พ นธ ที่ เขี ย นเป น ภาษาอั ง กฤษทั้ ง ฉบั บ ให ใช ห ลั ก การเรี ย งตามแบบ
พจนานุกรม
12) กรณีชอื่ ผูแ ตงซํา้ กัน หรือผูแ ตงคนเดียวกัน ใหจดั เรียงรายการเอกสารตามลําดับปพมิ พ หาก
ปพิมพซํ้ากันใหระบุตัวอักษร ก ข ค … หรือ a b c ... หรือ A B C … ตอจาก ปพิมพดวย และจัดเรียงรายการ
ตามลําดับอักษรชื่อเรื่อง
หากผูแ ตงคนเดิมมีทงั้ รายการเอกสารทีแ่ ตงคนเดียว และแตงรวมกับบุคคลอืน่ ใหจดั เรียง
รายการเอกสารที่แตงคนเดียวกอน แลวจึงตามดวยรายการเอกสารที่แตงรวมกับบุคคลอื่น
สําหรับการพิมพ ใหพิมพชื่อเต็มเฉพาะรายการแรก รายการตอๆ ไป ใหใชเครื่องหมาย
ขีดเสนใต (underline) พิมพติดตอกัน 6 ครั้ง และจบดวยเครื่องหมาย .
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ดังตัวอยางรายการเอกสารขางลางนี้
บุญชม ศรีสะอาด. (2539ก). การวิจัยเบื้องตน. มหาสารคาม: ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
______. (2539ก). วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย. เลม 1. มหาสารคาม: ภาควิชาพื้นฐาน
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Marek, E.A. (1986a). They misunderstand, but they’ ll pass. The Science Teacher, 53(10), 32-35.
______. (1986b). Understandings and misunderstandings of biology concepts,” The American
Biology Teacher. 48(1), 37-40.
13) หลักการพิมพที่ควรทราบ
1) ใหพิมพเครื่องหมายใดๆ ตอทายขอความโดยไมตองเวนวรรค และใหเวนวรรคหลัง
เครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังเครื่องหมายจุลภาค (,) โคลอน (:) เซมิโคลอน (;) ใหเวน 1 เคาะ (space bar 1 ครั้ง)
2) หากพิมพขอความไมพอใน 1 บรรทัด เมื่อขึ้นบรรทัดใหมใหยอหนาลํ้าเขาไป(indent)
ไมนอยกวา 1 ซ.ม. หรือระยะหางตามความเหมาะสมแตตองตรงกันทุกอางอิง
3) ควรคํานึงถึงความถูกตองทางภาษาและหลักการพิมพ มากกวาความสวยงามไมจาํ เปน
ตองจัดขอบขวาใหตรงกันเพื่อความสวยงาม โดยยอมตัดคําหรือพิมพแบบผิดๆ
4) การพิมพเลขหนาในบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ หากอางอิงหนาเดี่ยวใหพิมพ “p. x”
หากอางอิง 2 หนาขึ้นไปพิมพ “pp. xxx-xxx”
5) การพิมพชอื่ วารสาร ชือ่ สารานุกรม ชือ่ การประชุม/สัมมนา ใหใสชอื่ เต็มตามทีป่ รากฏ
ในเอกสาร สําหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของคําสําคัญทุกคําเปนตัวพิมพใหญ
6) การพิมพชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อบทนิพนธ และชื่อเอกสาร
(1) ใหใสชื่อเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร สําหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใหพิมพตัว
อักษรตัวแรกของคําแรกเปนตัวพิมพใหญ สวนคําอื่นๆ ใหขึ้นตนดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนกรณีที่เปนชื่อเฉพาะ
(2) กรณีที่มีชื่อเรื่องยอย ใหใสเครื่องหมาย : คั่นระหวางชื่อเรื่องและชื่อเรื่องยอยนั้น
กรณีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใหพิมพอักษรตัวแรกของคําแรกของชื่อเรื่องยอยเปนตัวพิมพใหญ
2. หลักเกณฑการพิมพรูปแบบบรรณานุกรม แบบ APA
2.1 หนังสือทั่วไป มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อหนังสือ. พิมพครั้งที่. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
Author, A. A. (Year of Publication). Title of book. Edition. Location: Publisher.
ตัวอยาง
บุญชม ศรีสะอาด. (2539ก). การวิจัยเบื้องตน. มหาสารคาม: ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
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ชมพูนุช อองจริต. (2539). คลื่นไฟฟาหัวใจทางคลีนิก. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
Bayber, J. (1960). The Process of education. New York: Vintage.
Simons, N.E., Menzies, B. and Matthews, M. (2001). A Short course in soil and rock slope
engineering. London: Thomas Telford Publishing.
ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพหนังสือ
1) ครั้งที่พิมพ ใหใสครั้งที่พิมพตั้งแตครั้งที่ 2 ขึ้นไป หากมีขอความระบุการปรับปรุง แกไข
(revised) หรือการแกไขเพิ่มเติม (enlarged) ก็ใหใสไวดวย ดังตัวอยาง
พิมพครั้งที่ 2
2nd ed.
พิมพครั้งที่ 3
2rd ed.
พิมพครั้งที่ 4
4th ed.
พิมพครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงแกไข 3rd rev. ed.
พิมพครั้งที่ 2 แกไขเพิ่มเติม
2nd rev. & enl. ed.
2) สถานที่พิมพ ใหใสชื่อเมือง หรือชื่อจังหวัด ซึ่งเปนสถานที่พิมพตามที่
ปรากฏในหนังสือ หากในหนังสือบอกชือ่ เมืองไวหลายชือ่ ใหใสชอื่ แรกเทานัน้ ในกรณีทตี่ อ งการระบุชอื่ รัฐหรือเขต
หรือแควนตอจากชื่อเมือง อาจใสเปนชื่อยอหรือชื่อเต็มก็ได โดยคั่นดวยเครื่องหมาย ,
ดังตัวอยาง
กรุงเทพฯ
New York
Pasadena, CA
3) สํานักพิมพหรือโรงพิมพ ใหใสชอื่ สํานักพิมพหรือโรงพิมพตามทีป่ รากฏในหนังสือ หากมีทงั้ ชือ่
สํานักพิมพและชื่อโรงพิมพ ใหใสชื่อสํานักพิมพ กรณีที่สํานักพิมพเปนหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหใสชื่อหนวย
งานหรือองคกรนั้นเปนสํานักพิมพ คําที่เปนสวนหนึ่งของชื่อสํานักพิมพสําหรับภาษาไทยตัดคําวา บริษัท หางหุน
สวนจํากัดและจํากัดออก ภาษาอังกฤษตัดคําวา Limited (Ltd.), Incorporated(Inc.) ออก ดังตัวอยาง
แพรพิทยา โรงพิมพคุรุสภา
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Prentice-Hall
Institute of Developing Economics
4) ปพิมพ ใหใสเลขระบุป พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่พิมพหนังสือเลมนั้นไวในเครื่องหมาย
( ) ตอจากชื่อผูแตง
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5) กรณีที่ไมปรากฏชื่อสถานที่พิมพ
ไมปรากฏชื่อสํานักพิมพหรือโรงพิมพ
ไมปรากฏปพิมพ

ใหใส ม.ป.ท. หรือ n.p.
ใหใส ม.ป.พ. หรือ n.p.
ใหใส ม.ป.ป. หรือ n.d.

2.2 หนังสือแปล มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูแตงดั้งเดิม. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือฉบับแปล. (ชื่อผูแปล, ผูแปล). พิมพครั้งที่. สถานที่พิมพ:
สํานักพิมพ.
Author. (Year of Publication). Title of book. (Auther, B.B., Trans). Edition. Location: Publisher.
ตัวอยาง
นิวเบิล, เดวิด และ แคนนอน, โรเบิรท. (2535). เทคนิคการสอนครบวงจร. (สุนทร โคตรบรรเทา,
ผูแปล). พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Kireev, V. (1979). Physical chemistry. (G. Peck and F. Leib, Trans.) 2nd ed. Moscow: Mir.
2.3 บทความในหนังสือ (หนังสือรวมบทความหลายเรื่อง ผูแตงหลายคน) มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูเขียนประจําบท. (ปพิมพ). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ).
ชื่อหนังสือ. (เลมที่, หนา - ). พิมพครั้งที่. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
Author, A. A. (Year of Publication). Title of chapter or entry. In Editor, E.E. (Ed.). Title of
book (Vol. x, pp. xxx-xxx). Edition. Location: Publisher.
** กรณีพิมพชื่อบรรณาธิการ ที่เปนชื่อภาษาอังกฤษ ในอางอิงบทความในหนังสือ ใหพิมพ นามสกุล
กอนชื่อ ดังตัวอยาง Piotrowski, N. A. (Ed.).
ตัวอยาง
อุกฤษณ แพทยนอ ย. (2536). หลักการทีแ่ ทจริงของทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคม. ใน ธเนศ วงศยานนาวา (บรรณาธิการ).
รัฐศาสตรสาร; ปรัชญาและความคิด. (เลมที่ 2, หนา 55-75). พิมพครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริน้ ติง้ิ กรุป .
Shuman, R. B. (2003). Aggression. In Piotrowski, N. A. (Ed.). Magill’s encylcopedia of social science:
Psychology (Vol. 1, p. 71). 2nd ed. Pasadena, CA: Salem Press.
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2.4 บทความ/เอกสารที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference paper) มีรูปแบบ ดังนี้
1) กรณีรวมจัดพิมพเปนเลม
ชื่อผูเขียน. (ปพิมพ). ชื่อเรื่องบทความ/เอกสาร. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ).
ชื่อหัวขอหรือเรื่องประชุม, วัน เดือน ปที่จัดประชุม, ประเทศ, สถานที่พิมพ, สํานักพิมพ.
หนา -.
Author, A. A. (Year of Publication). Title of conference paper. In Editor, E.E. (Ed.), Title of
Conference proceeding, date of Conference proceeding, Place of Conference,
Place of publication, Publisher. Page number pp. xxx-xxx.
** กรณีพมิ พชอื่ บรรณาธิการ ทีเ่ ปนชือ่ ภาษาอังกฤษในบทความ/เอกสารทีน่ าํ เสนอในการประชุม
วิชาการ (Conference paper) ใหพิมพ นามสกุล กอนชื่อ ดังตัวอยาง
In Van Cotthem, A., Charlier, R., Thimus, J.F. and Tshibangu, J.P. (eds.).
ตัวอยาง
พิทักษ พุทธวรชัย, กิตติ บุญเลิศนิรันดร, ทนงศักดิ์ มณีวรรณ, พองาม เดชคํารณ และนภา ขันสุภา.
(2541). การใชเอทธีฟอนกระตุนการสุกของพริก. ใน พองาม เดชคํารณ, นภาขันสุภา
(บรรณาธิการ) เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 15
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลม, 20-21 มีนาคม 2540, นครราชสีมา,
กรุงเทพฯ, ดีเลิศการพิมพ. หนา 142-149.
Wittke, M. (2006). Design, construction, supervision and long-term behaviour of tunnels in swelling
rock. In Van Cotthem, A., Charlier, R., Thimus, J.F. and Tshibangu, J.P. (eds.). Eurock 2006:
Multiphysics coupling and long term behaviour in rock mechanics: Proceedings of the
International Symposium of the International Society for Rock Mechanics, EUROCK 2006,
9-12 May 2006, Liege, Belgium. London, Taylor & Francis. pp. 211-216.
2) กรณีไมไดจัดพิมพเปนเลม
ชื่อผูเขียน. (ปพิมพ, เดือน). ชื่อเรื่องเอกสาร. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ...,
สถานที่ประชุม.
Author, A. A. (Year of Publication). Title of conference paper. Title of Conference proceeding,
date of Conference proceeding, Place of Conference.
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ตัวอยาง
สมหมาย เปรมจิตต. (2544). ประสบการณจากคัมภีรใบลานลานนา. เอกสารประกอบการประชุม
ทางวิชาการเรื่องการสํารวจสถานภาพองคความรูจากคัมภีรใบลานที่พบในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ประเทศไทย, มหาสารคาม, คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early data on the trauma symptom checklist
for children. Paper presented at the Meeting of the American Professional
Society on the Abuse of Children, San Diego, CA.
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปพิมพ, วัน เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ, หนา_.
2.5 บทความในหนังสือพิมพ มีรูปแบบ ดังนี้
ตัวอยาง
ตอเวลา (นามแฝง). (2542, 12 ตุลาคม). ศูนยสารสนเทศ กกท. แหลงขอมูลกีฬาไทย. มติชน,
หนา 22.
Ames, P. (1993, May 1). EC Urge China to open markets. The Nation. pp. 35.
2.6 บทความในสารานุกรม มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูเขียน. (ปพิมพ). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). ชื่อสารานุกรม.
(เลมที่,หนา - ). พิมพครั้งที่. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
Author, A. A. (Year of Publication). Title of Article. In Editor E. E. (Ed.), Title of Encyclopedia.
(Vol. x, pp. xxx-xxx). Edition. Location: Publisher
ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพบทความในสารานุกรม/หนังสือ
1. ปพิมพ ใหใสตามวิธีการใสปพิมพของหนังสือ
2. ใสขอมูลเลมที่ (volume) และเลขหนา สถานที่พิมพ และสํานักพิมพตามลําดับ กรณี
สารานุกรมเลมเดียวจบ ไมตองระบุเลมที่
3. กรณีพิมพชื่อบรรณาธิการ ที่เปนชื่อภาษาอังกฤษในบทความในสารานุกรม ใหพิมพ
นามสกุล กอนชื่อดังตัวอยาง
In Steffe, L. and Wood, T. (Eds.).
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ตัวอยาง
ลีนา ผูพัฒนพงศ. (2533). มะเกลือ. ใน บุญพฤกษ จาฏามระ บรรณาธิการ. สารานุกรมไทย
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (เลมที่ 22, หนา 14615-14616). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
พัธกุล จันทนมัฏฐะ. (2536). ขาวสาลี, ใน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว. (หนา239-273). กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน.
Steffe, L. (1990). Overview of the action group A 1 : Early childhood years. In Steffe, L. and Wood,
T. (Eds.). Transforming Early Childhood Mathematics Education. (Vol.11, pp.80-83).
Hillsdale: Lawrence Erlbaum Press.
Blau, P.M. (1968). Organizations: Theories. In D.I. Sills (Ed.). International Encyclopedia
of the Social Sciences. (Vol.11, pp. 297-305). New York: The Mcmillan Company
& The Free Press.
2.7 วารสาร มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปพิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่(ฉบับที่), เลขหนา.
Author, A. A. (Year of Publication). Title of journal article. Title of journal.
Volume number(Issue), Page number of the article.

ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพวารสาร
1. ปพิมพ ใหใสตามวิธีการใสปพิมพของหนังสือ
2. การพิมพชอื่ บทความ ใหใสชอื่ เต็มตามทีป่ รากฏในเอกสาร สําหรับชือ่ เรือ่ งภาษาอังกฤษ
ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของคําแรกเปนตัวพิมพใหญ สวนคําอื่นๆ ใหขึ้นตนดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนกรณีที่เปนชื่อ
เฉพาะ
3. การพิมพชื่อวารสาร ใหใสชื่อยอหรือชื่อเต็มตามที่นิยมในสาขาวิชานั้นๆ สําหรับชื่อ
เรื่องภาษอังกฤษ ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของคําสําคัญทุกคําเปนตัวพิมพใหญ
4. ปที่ (volume) ฉบับที่ (number) และเลขหนา ใหใสตามลําดับ
ปที่(ฉบับที่), เลขหนา
ดังตัวอยาง
7(2), 11-52.
7, 11-52. [กรณีไมระบุฉบับที่]
(2), 11-52. [กรณีไมระบุปที่]
14(August), 125-75. [กรณีไมระบุฉบับที่ แตระบุเดือน]
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5. วารสารยังไมออกเผยแพร บทความอยูในระหวางตีพิมพ ใหใส
(ระหวางตีพิมพ) หรือ (in press) ตอทายชื่อผูแตง ดังตัวอยาง
สุนันท พลอาษา. (ระหวางตีพิมพ)
Weld, C., & Eriksen, K. (in press).
ตัวอยาง
สุรวุฒิ ปดไธสง. (2540). การสรางองคความรู: ศึกษาจากปริญญานิพนธมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2535-2538. วารสารบัณฑิตศึกษา, 1(1), 24-41.
พิจารณ เจริญศรี. (2547). การปรับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอนรุก
เขาสูโลกาภิวัตนครั้งใหม. นักบริหาร, 24(2), 31-36.
Chibber, P.K. and Majumdar, S.K. (1999). Foreign ownership and profitability: Property rights,
control, and the performance of firms in Indian industry. Journal of Law & Economics,
42(1), 209-238.
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., and Harlow, T. (1993). There’s more to
self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem.
Journal of Personality and Social Psychology, 24(65), 1190-1204.
2.8 อางอิงจากบทนิพนธ/งานวิจัย มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อบทนิพนธ. ชื่อปริญญาบทนิพนธปริญญา... สาขาวิชา ... คณะ ... สถาบัน ... .
ขอมูลเกี่ยวกับการบทนิพนธ/งานวิจัย
1. ปพิมพ ใหใสตามวิธีการใสปพิมพของหนังสือ
2. ใสขอมูลระบุชื่อประเภทบทนิพนธ ปริญญา สาขาวิชา คณะ สถาบันศึกษา/
มหาวิทยาลัย ตามลําดับ ดังตัวอยาง
วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Master of Arts Thesis in Library and Information Science, The
Graduate School, Khon Kaen University.
3. วิทยานิพนธของตางประเทศ ใหใสขอ มูลระบุชื่อประเทศที่เปนที่ตั้งของ
สถาบันดวย ดังตัวอยาง
Doctoral Dissertation in Linguistics, Indiana University, U.S.A.
Ph.D. Thesis in Psychology, Massey University, New Zealand.
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ตัวอยาง
ธีรนันท ตานนท. (2536). ปญหาของครูผูสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด. ปริญญานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.
เพิ่มพร ธนสีลังกูร. (2544). วิเคราะหวรรณกรรมของ สลา คุณวุฒิ. วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
รุงโรจน พิพัฒนมงคล. (2547). ศึกษาสภาพปญหาทางการตลาดของโรงงานทอผาไหม : กรณีศึกษา
โรงงานณฐกิจการทอในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด. การศึกษาคนควาอิสระปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
Wongchoo, K. (1998). The relationship between self-concept, basic personal and family
factors with self-care behaviors of HIV and AIDS person. Master Thesis in Family Nursing
The Graduate School, Khon Kaen University. [In Thai].
Boonmathya, R. (1997). Contested concepts of development in rural northeastern Thailand.
Ph.D. Dissertation, Department of Anthropology, University of Washington, U.S.A.
Songathana, P. (1998). Kinship, Karma, comparison and care: domiciliary and community based
care of AIDS patients in Southern Thailand. Ph.D. Thesis in Nursing University of Queensland.
Lan, W.C. (2002). From document clues to descriptive metadata: Document characteristics used
by graduate students in judging the usefulness of Web documents. Ph.D. Dissertation in
Information and Library Science University of North Carolina at Chapel Hill.
2.9 การสัมภาษณ มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูถูกสัมภาษณ. (วัน เดือน ปที่สัมภาษณ). สัมภาษณ. ตําแหนง. หนวยงานที่สังกัดหรือที่อยู.
ตัวอยาง
มี ภูเขาใหญ. (14 เมษายน 2546). สัมภาษณ. ราษฎร. ที่บานเลขที่ 84 หมูที่ 4 บานโพนทอง
ตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด.
Stueart, R. (2009, March 25). Interview. President. Academic Resource Center, Mahasarakham
University.
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2.10 เอกสารไมเปนเลม มีรูปแบบ ดังนี้
1) เอกสารประกอบการสอน ใหใส (ไมไดตีพิมพ) หรือ (Unpublished) ตอทายสุด
ชื่อผูแตง. (ปที่เผยแพร). ชื่อเอกสาร. สถานที่: ภาควิชา สถาบัน. (ไมไดตีพิมพ/ Unpublished).
ตัวอยาง
รัถพร ซังธาดา. (2551). หนังสืออางอิง. เอกสารประกอบการสอนวิชา 199108. มหาสารคาม: ภาควิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
(ไมไดตีพิมพ).
2) จุลสาร ใหใส (จุลสาร) หรือ (Pamphlet) ตอทายสุด
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเอกสาร. สถานที่: สถาบัน. (จุลสาร/ Pamphlet).
ตัวอยาง
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2536). ของดีอีสาน. กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (จุลสาร).
3) แผนพับ ใหใส (แผนพับ) หรือ (Brochyre) ตอทายสุด
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเอกสาร. สถานที่: สถาบัน. (แผนพับ/ Brochyre).
ตัวอยาง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2539). สํานักวิทยบริการ. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
(แผนพับ).
4) เอกสารอัดสําเนา ใหพิมพตามรูปแบบของเอกสารอางอิงนั้น และใหใส (เอกสารอัดสําเนา)
หรือ (Mimeographed) หรือ (Photocopied) ตอทายสุด ดังตัวอยาง (เอกสารอางอิงเปนประเภทหนังสือทั่วไป)
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเอกสาร. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. (เอกสารอัดสําเนา/ Mimeographed/
Photocopied).
ตัวอยาง
ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห และคณะ. (2536). ความรูพื้นฐานทางศาสนา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. (เอกสารอัดสําเนา).
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5) จดหมายเหตุ คําสั่ง ประกาศ
ชื่อหนวยงาน. (ป, วัน เดือน). ชื่อเอกสาร. เลขที่ของเอกสาร(ถามี).
ตัวอยาง
กรมศิลปากร. (2445, 27 พฤศจิกายน). ลายพระหัตถกรมหลวงดํารงราชานุภาพกราบทูล
กรมหลวงเทวะวงษวโรปการ. เลขที่ 3/198.
หอสมุดแหงชาติ. (จ.ศ. 1206). จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3. เลขที่ 12.
มหาวิทยาลัยบูรพา. (2533, 13 กุมภาพันธ). เรื่อง กําหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนประจําป
การศึกษา 2534. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2533, 13 กุมภาพันธ). เรื่องเปดสอนวิชาบรรณารักษศาสตรเปนวิชาเอก
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง. คําสั่งที่ ศธ. 030303/1462.
6) ราชกิจจานุเบกษา
ชื่อกฎหมาย. (ป, วัน เดือน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ตอนที่ -. หนา -.เลขหนา.
ตัวอยาง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยบูรพา พุทธศักราช 2533. (2533, 29 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 107 ตอนที่ 131. หนา 1-20.
2.11 การอางอิงบทคัดยอบทนิพนธ มีรูปแบบ ดังนี้
2.11.1 การอางอิงบทคัดยอบทนิพนธ จากฐานขอมูลซีดีรอม
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ [บทคัดยอ]. วิทยานิพนธปริญญา ... สาขาวิชา ... คณะ ...
สถาบัน ... คนเมื่อ วันเดือนปที่คน, จาก ชื่อฐานขอมูลซีดีรอม, หมายเลขบทคัดยอ.
ตัวอยาง
สาธิต ทองบุ. (2550). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรบนเว็บไซตเพื่อการจําแนกประเภทของดิน
ในระบบเอกภาพสําหรับใชในงานวิศวกรรมการทาง : Development of computer
programming on website for unified soil classification system in highway engineering.
[บทคัดยอ]. ปริญญานิพนธวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชนบท มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม. คนเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2553, จากฐานขอมูลสื่อโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส, CDR 175.
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Phankasem, K. (1992). Women’s knowledge: Rethinking gender relations and development in
rural northeast Thailand [Abstract]. Doctoral dissertation, University of Missouri-Columbia.
Retrieved June 20, 2001, from DAO, Abstract No. A23567.
2.11.2 การอางอิงบทคัดยอบทนิพนธ จากบทความวารสาร ฐานขอมูลซีดีรอม
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ[บทคัดยอ]. ชื่อวารสาร, ปที่(ฉบับที่), เลขหนา. คนเมื่อ วัน
เดือนปที่คน, จาก ชื่อฐานขอมูลซีดีรอม, หมายเลขบทคัดยอ.
ตัวอยาง
Greer, M. (1989). How to produce master materials [Abstart]. Performance and Instruction.
28(3), 43-48. March. Retrieved February 15, 2010, from ERIC, Abstract No. EJ 392431.
2.11.3 การอางอิงบทคัดยอบทนิพนธ จากหนังสือ ฐานขอมูลซีดีรอม
ชื่อแตง. (บรรณาธิการ). (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ[บทคัดยอ]. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
คนเมื่อ วันเดือนปที่คน, จาก ชื่อฐานขอมูลซีดีรอม, หมายเลขบทคัดยอ.
ตัวอยาง
Medal, A.C. (Ed.). (1996). Women reading the world: Policies and practices of literacy in Asia (UIE
Studies 6) [Abstract]. Germany: UNESCO, Institute for Education. Retrieved April 4, 2001,
from ERIC, Abstract No. ED413497.
2.11.4 การอางอิงบทคัดยอบทนิพนธ จากสิ่งพิมพรวมบทคัดยอ
ชื่อแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ [บทคัดยอ]. วิทยานิพนธปริญญา ..., สถาบัน ...
ใน ชื่อสิ่งพิมพรวมบทคัดยอ. หนา-.
จาก ชื่อฐานขอมูลซีดรี อม, หมายเลขบทคัดยอ.
ตัวอยาง
สุนันทา ชลิตตาภรณ. (2530). ปญหาของครูผูสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด[บทคัดยอ]. วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ใน รวมบทคัดยอวิทยานิพนธ ปการศึกษา2528.
หนา 66.
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Jengjalern, P. (1988). Decentralizing rural development planning: A case study of rural
employment generation program in northern Thailand [Abstract]. Doctoral Dissertation,
Syracuse University. In Dissertation Abstracts International. p. 807A.
2.12 การอางอิงจากพจนานุกรม มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อเรื่อง. (ปที่พิมพ). ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรุงเทพฯ: นานมีบุคพับลิเคชั่นส.
Concise Dictionary of English etymology. (1996). 2 nd ed. Oxford: Oxford University Press.
2.12 การอางอิงขอมูลจากโสตทัศนวัสดุหรือสื่อวิทยุโทรทัศน มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูแตง (หนาที่). (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. [ประเภทสื่อ]. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพโสตทัศนวัสดุหรือสื่อวิทยุโทรทัศน
1) ใหใสชื่อของบุคคลที่รับผิดชอบสื่อนั้นๆ และระบุหนาที่ (function) ของบุคคลนั้น ไวใน
วงเล็บตอทายชื่อ เชน (ผูบรรยาย) หรือ (Speaker) (ผูผลิต) หรือ (Producer) (ผูดําเนินรายการ) หรือ (Commentator)
2) กรณีเปนเรื่องที่บันทึกไวในสื่อโสตทัศนวัสดุ ใหใสขอความบอกประเภทของสื่อไวใน
เครื่องหมาย [ ] ตอทายชื่อเรื่อง เชน [สไลด] หรือ [Slide], [เทปบันทึกเสียง] หรือ [Tape cassette], [วีดีทัศน]
หรือ [Vidocassette], [ภาพยนต] หรือ [Flim]
ตัวอยาง
(1) [วีดีทัศน] หรือ [Vidocassette],
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ผูผลิต). (ม.ป.ป.). ผาสองโลก ภูกระดึง. [วีดิทัศน]. กรุงเทพฯ:
บริษัทโรตาแผนเสียง-เทป.
(2) [เทปบันทึกเสียง] หรือ [Tape cassette]
สรพงษ ชาตรี (ผูบรรยาย). (2536). คนกันเอง. [เทปบันทึกเสียง]. กรุงเทพฯ: บริษัทนิธิทัศน.
(3) [สถานีโทรทัศน...] [สถานีวทิ ยุกระจายเสียง] หรือ [Television broadcast] หรือ
[Television series] ใหระบุชอื่ รายการและสถานีวทิ ยุหรือโทรทัศนทเี่ ผยแพรรายการนัน้ ไวในวงเล็บตอทายชือ่ เรือ่ ง

คูมือการเขียนบทนิพนธ

74
จุิศพงศ จุฬารัตน (ผูเขียนบท). (2539, 11 ตุลาคม). คืนสายรุงสูเจาพระยา: สามโคกเมืองปทุม.
[รายการกระจกหกดาน เผยแพรทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7]. กรุงเทพฯ:
ทรีไลออน.
บุญถิ่น คิดไร (ดําเนินรายการ). (2540, 5 มิถุนายน). ขยะเปนพิษ. [สถานีวิทยุกระจายเสียง]. มหาสารคาม:
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
(4) [สไลด] หรือ [Slide]
สํานักวิทยบริการ. (2539). แนะนํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. [สไลด]. มหาสารคาม: ฝายเทคโนโลยี
เพื่อบริการสารนิเทศ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
(5) [ภาพยนต] หรือ [Flim]
Toward Inquiry. (n.d.) Chicaco. [Film]. Illinois: Encyclopedia Britannica Educational
Production.
(6) ซี ดี (CD)
จรัล มโนเพชร. (2537). อุยคํา. [ซี ดี]. กรุงเทพฯ: บริษัทนิธิทัศน.
2.13 การอางอิงขอมูลจากสื่ออินเทอรเน็ต มีรูปแบบ ดังนี้
1) เว็บไซตทั่วไป
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. [ออนไลน]. ไดจาก: http://... [สืบคนเมื่อ วันที่ เดือน
ปที่ทําการสืบคน].
Auther. (Year of Publication). Title. [Online]. Available from: http://... [accessed Date of Access].
ดังตัวอยาง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2553). เพลงประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. [ออนไลน]. ไดจาก:
http://www.web.msu.ac.th/aboutmsu.php [สืบคนเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2553].
European Space Agency. (2008). ESA: Missions, Earth Observation: ENVISAT. [Online]. Available
from: http://envisat.esa.int/ [accessed 3 July 2008].
กรณีไมมีชื่อผูแตง
IconEdit Pro V6.02. (n.d.). [Online]. Available from: http:// www.fh.sbg.ac. at/~hhhwiehof/english/
icon32.htm [accessed 1 August 2009].
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2) หนังสือออนไลนบนเว็บไซต
ชื่อผูแตง/บรรณารักษ. (ปที่พิมพ) ชื่อเรื่อง. พิมพครั้งที่_. [ออนไลน]. สถานที่: สํานักพิมพ.
ไดจาก: http://... [สืบคนเมื่อ วันที่ เดือน ปที่ทําการสืบคน].
Auther. (Year of Publication) Title. Edition. [Online]. Place of publication: Publisher.
Available from: http://... [accessed Date of Access].
ตัวอยาง
ฉัตรชัย นิมมล. (2548). เทอรโมไดนามิกส. พิมพครั้งที่ 4. [ออนไลน]. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ส.ส.ท. ไดจาก: http://www.2ebook.com/msu/?__
EVENTTARGET=bDE6Ym9va2RldGFpbA%3D%3D&__EVENTARGUMENT=
YmlkOjAwMDAxMzE4 [สืบคนเมื่อ 19 กุมภาพันธ 2553].
Darwin, C. (1845). The Voyage of the Beagle. 2nd ed. [online]. London: Project Gutenberg.
Available from: http: uiarchive.cso.uiuc.edu/pub/etext/gutenberg/ etext97/vbgle10.txt
[accessed 10 October 1997].
3) วารสารออนไลน
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. [ออนไลน]. ปที่(ฉบับที่), เลขหนา.
ไดจาก: http://... [สืบคนเมื่อ วันที่ เดือน ปที่ทําการสืบคน].
Auther. (Year of Publication). tiltle of journal article. Title of journal. [Online].
Volume number(Issue number), Page number of the article. Available from: http://...
[accessed Date of Access].
ตัวอยาง
ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ. (2542). นาโนเทคโนโลยีความเปนไปไดและทิศทางในอนาคต. วารสารเทคโนโลยีวัสดุ.
[ออนไลน]. 2(4), 17-22. ไดจาก:http://www.nanotech.sc.mahidol.ac.th/ index.html. [สืบคนเมื่อ
25 มีนาคม 2543].
Morse, S.S. (1999). Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis. [online].12(34),
188-194. Available from:http://www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm. [accessed 25 December
1999].

คูมือการเขียนบทนิพนธ

76
4) E-mail
ชื่อผูสง. (E-mail Addressผูสง) (วัน เดือน ปที่สง) ชื่อเรื่อง. E-mail ถึง: ชื่อผูรับ (E-mail Address
ผูรับ).
Sender. (Sender,s E-mail Address) (Date of e-mail) Title. E-mail to: Recipient,s name
(Recipient,s name).
ตัวอยาง
นิตยา จันทรศรี. (Net_7@hotmail.com) (15 กุมภาพันธ 2550) การบริหารความเสี่ยง. E-mail ถึง:
จันทรงาม โฉมฉาย. (Jan_9@hotmail.com).
Franke, N. (franke1@llnl.gov) (29 April 2007) Soundapp 2.0.2. E-mail to: Robinette, D.
(robinetted@ccmail.gate.eku.edu).
2.14 การอางอิงเอกสารซอนเอกสาร มี 2 รูปแบบ ดังนี้
1) การอางอิงรายการเอกสารดั้งเดิมกอน
รายการเอกสารดั้งเดิม. อางถึงใน/cited in รายการเอกสารที่นําขอมูลไปอาง.
ขอมูลเกี่ยวกับการอางอิงเอกสารซอนเอกสาร
(1) รายการเอกสารดัง้ เดิม หมายถึง แหลงอางอิง/ผูแ ตงขอความตนฉบับทีน่ าํ มาอางอิง/
เอกสารดั้งเดิม/เอกสารตนฉบับที่อางอิง
(2) รายการเอกสารที่นําขอมูลไปอาง หมายถึง แหลงอางอิง/ผูแตงหนังสือที่ปรากฏ
ขอความตนฉบับรายการเอกสารดั้งเดิม/เอกสารที่ไดอานดวยตนเอง
ตัวอยาง
Pratt RJ. (1991). AIDS: a strategy for nursing care. 3rd ed. London: Arnold. อางถึงใน
สุรีพร ธนศิลป. (2538). การพยาบาลผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส. พิมพครั้งที่ 2.
สงขลา: ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
2) การอางอิงรายการเอกสารที่นําขอมูลไปอางกอน
รายการเอกสารที่นําขอมูลไปอาง. อางอิงจาก/cited from รายการเอกสารดั้งเดิม.
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ตัวอยาง
สุรีพร ธนศิลป. (2538). การพยาบาลผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส. พิมพครั้งที่ 2. สงขลา:
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
อางอิงจาก Pratt RJ. (1991). AIDS: a strategy for nursing care. 3rd ed. London: Arnold.
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