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แบบที่ 1 
The American Psychological Association [APA] 

 
 
 การอ้างอิงเอกสาร (Citations) คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้เขียนน ามาใช้อ้างอิงในการเขียน
ผลงานต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานส าคัญซึ่งจะท าให้ผลงานเขียนนั้นๆ เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ เป็นการให้
เกียรติแก่ผู้เขียนเดิมซึ่งเป็นผู้เสนอผลงานเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้ว และเป็นการแสดงเจตนาบริสุทธิ์ของผู้เขียนว่าไม่ได้
ขโมยความคิดหรือลอกเลยีนข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่มกีารอ้างอิง (Plagiarism) ซึ่งหากมีการตรวจพบจะเกิดผลเสยีหาย
ร้ายแรง เพราะถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดหลักจรรยาบรรณในทางวิชาการที่ไม่ควรกระท า  นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอ้างอิงเอกสารในงานเขียนของตน ไม่ว่าจะเป็นรายงานทั่วไป วิทยานิพนธ์ 
หรือรายงานการศึกษาอิสระ 

 การอ้างอิงเอกสารในผลงานวิทยานิพนธ์แบบที่  1 ในคู่ มือเล่มนี้ ได้ยึดหลักเกณฑ์ ของ The American 
Psychological Association APA จากคู่ มื อที่ ช่ื อว่ า Publication Manual of the American Psychological 
Association 7thed. 2019 และ APA Style Electronic Formats, 2019 ซึ่งเป็นรูปแบบการอ้างอิงเอกสารที่
เป็นมาตรฐานสากลและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยในบางส่วนได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการน ามาใช้
ในการอ้างอิงเอกสารในภาษาไทย ซึ่งอาจมีลักษณะและข้อมูลบางอย่างแตกต่างจากเอกสารในภาษาอังกฤษ  

ในการเขียนอ้างอิงเอกสารในผลงานการศึกษาค้นคว้าจ าเป็นต้องมีการอ้างอิงไว้ทั้ง 2 ส่วนของตัวผลงานคือ 
ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนท้ายเรื่องหรือท้ายเล่ม 

 

1. การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง (Reference Citations in Text) 
 การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลโดยการอ้างอิงคละไปในส่วนเนื้อเรื่อง ท าให้
ทราบว่าข้อความในส่วนนั้นน ามาจากแหล่งใด นักศึกษาสามารถเลือกใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบใดแบบ
หนึ่งได้จาก 2 แบบดังนี ้
 1.1 การอ้างอิงแบบชื่อ-ปี (Author-Date method of citation) 
 การอ้างอิงแบบช่ือ-ปี เป็นการอ้างอิงโดยระบุ ชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้าง
หลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น และอาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้าง ด้วยก็ได้
หากต้องการ ดังมีรูปแบบการอ้างดังนี ้
 อ้างไว้ข้างหน้าข้อความ 

 การอ้างไว้ข้างหน้าข้อความ ใช้ในกรณีต้องการเน้นช่ือผู้แต่งที่เป็นเจ้าของข้อความหรือแนวคิด โดย
อ้างช่ือผู้แต่งอยู่ในเนื้อความและปีใส่ไว้ในวงเล็บ ตามด้วยข้อความที่อ้าง 
 ช่ือผู้แต่ง (ปีพิมพ)์ …………………………….……….…………………………………………. 
 หรือ 
 ช่ือผู้แต่ง (ปีพิมพ:์ เลขหน้า)………………………………………………………………………. 
 อ้างไว้ข้างหลังข้อความ 
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  การอ้างไว้ข้างหลังข้อความ ใช้ในกรณีต้องการเน้นข้อความหรือแนวคิดที่น ามาอ้าง โดยอ้างทั้ง    ช่ือ
ผู้แต่งและปีใส่ไว้ในวงเล็บต่อจากข้อความที่อ้าง  
 .…………………………………………………………(ช่ือผู้แต่ง, ปีพิมพ์) 
 หรือ 

 ………………………………………..…………………(ช่ือผู้แต่ง, ปีพิมพ:์ เลขหน้า) 

   
             หลักการเขียนการอ้างอิงแบบชื่อ-ปี มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1.1 เอกสารที่มผู้ีแต่ง 1 คน 

  กรณีที่เป็นผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย ให้ใส่ช่ือและนามสกุลตามล าดับ ส่วนกรณี
ที่เป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศ หรือผู้แต่งคนไทยที่แต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศให้ใส่ช่ือสกุลเท่านั้น    

ดังตัวอย่าง 

1) ผู้แต่งคนไทย  แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย 

      
                        รังสรรค์ ธนะพรพันธุ ์(2548 ) ……………………………………………… 

                             พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) (2546) ……………………………………… 
 

                            หรือ 
                             …………………………………………… (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2548 ) 

                            .………………………………………(พระธรรมปฎิก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546) 
 

2) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ 

 

    Patten (2005) ………………………………………… … 
 
 หรือ 

    ……………………………………………  (Patten, 2005) 
 

3) ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ 
     Sittitrai (1991) รายงานว่า ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ จึงท าให้ผู้ป่วยเอดส์มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี. . . 
    หรือ 
   ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอดส์ จึงท าให้ผู้ป่วย
เอดส์มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี (Sittitrai, 1991)  
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  1.1.2  เอกสารที่มีผู้แต่ง มากกว่า 1 คน  

                1)  ผู้แต่ง 2 คน    
                     ให้อ้างอิงช่ือผู้แต่งท้ัง 2 คนทุกครั้งท่ีอ้างโดยมีค าว่า  และ /and  หน้าช่ือผู้แต่ง   
                     คนสุดท้าย 

        
                  ตัวอย่างท่ี 1 
             สุริยา  สมุทคุปติ์ และ พัฒนา กิตอิาษา (2545)…………………………… 
 

             หรือ 

            ……………………………(สุริยา  สมุทคุปติ์ & พัฒนา กิติอาษา, 2545)  
            

                ตัวอย่างท่ี 2 
            

                 Enger and Smith (2004) ……………………………………..  
                

                    หรือ  
                     ……………………………….……………. (Enger & Smith, 2004) 

  
2) ผู้แต่ง  3, 4 หรือ 5 คน    

 ให้อ้างอิงช่ือผู้แต่งท้ัง 3, 4 หรือ 5 คน ในการอ้างอิงครั้งแรก 

 การอ้างอิงครั้งต่อไป ให้ใช้ช่ือผู้แต่งคนที่ 1  ตามด้วยค าว่า และคณะ หรือ  et al.    
(et al. มีเครื่องหมาย . ท้าย al  และไม่ใช้อักษรตัวเอน) 

 การอ้างอิงคร้ังแรก 
                 พรทิพย์ กาญจนนิยต, พัด นิลพันธุ์ และ นพรตัน์ ประสาทเขตการณ์ (2546)…………    

                  หรือ 

.......................(พรทิพย์ กาญจนนิยต, พัด นิลพันธุ ์และนพรัตน์ ประสาทเขตการณ์, 2546) 
 

 การอ้างอิงคร้ังต่อไป 
              พรทิพย์ กาญจนนิยต และคณะ (2546) ………………………………. 
                 หรือ 
                 ……………………………………………. (พรทิพย์ กาญจนนิยต และคณะ, 2546) 

 

                      

                                           

 

 
ตามกฎของ APA ให้ใช้สัญลักษณ์ & แทนค าว่า and หน้าชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย 
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 การอ้างอิงคร้ังแรก 
                             Gebbie, Rosenstock, and Hernandez (2003) ……………………… 
                                   หรือ 
 ………………………… (Gebbie, Rosenstock, & Hernandez, 2003)    
 

 การอ้างอิงคร้ังต่อไป 
                             Gebbie et al. (2003) ……………………………………………….. 
                              หรือ 
 ………………………… (Gebbie et al., 2003)    
 

3) ผู้แต่ง 6 คน  หรือ มากกว่า 
      การอ้างทุกครั้งให้ใส่เฉพาะช่ือผู้แต่งคนที่ 1 ตามด้วยค าว่า และคณะ หรือ et al.  (แต่

ในการท ารายการเอกสารอ้างอิง ให้ใส่ชื่อผู้เขียน 6 คนแรก และใช้ et al. ส าหรับช่ือท่ีเหลือ) 
                                            

          ตัวอย่างท่ี 1 
           ทัดดาว  ลออโรจน์วงศ์ และคณะ (2541)…………………………………… 
   หรือ 
           ……………………………………(ทัดดาว  ลออโรจน์วงศ์ และคณะ, 2541) 
          ตัวอย่างท่ี 2 

           Piot et al. (1992)…………………………………………………….. 
                   หรือ 
           …………………………………………………  (Piot et al., 1992) 

   หมายเหตุ   การอ้างอิงเอกสารที่มีผู้แต่ง มากกว่า 1 คน   ถ้าเป็นการอ้างโดยใช้          
ช่ือผู้แต่งขึ้นก่อนข้อความ ให้ใช้ค าเช่ือม and น าหน้าช่ือผู้แต่งคนสุดท้าย แต่ถ้าอ้างช่ือผู้แต่งอยู่ในวงเล็บให้เช่ือม     
ช่ือผู้แต่งด้วยเครื่องหมาย &  ดังตัวอย่าง                
                       
                     Enger and Smith (2004) ……………………………………..  
                             ……………………………………. (Enger & Smith, 2004) 
 

1.1.3 ผู้แต่งท่ีเป็นกลุ่มบุคคล (Groups as Authors) 
ช่ือกลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้แต่ง ได้แก่  หน่วยงานราชการ   สมาคม  สถาบัน หรือ

กลุ่มศึกษาต่างๆ  ให้ใส่กลุ่มบุคคลนั้นๆ เป็นช่ือผู้แต่ง   ซึ่งโดยทั่วไปในการอ้างอิงครั้งแรก จะใส่ช่ือเต็ม แล้วก ากับ
ด้วยชื่อย่อ  การอ้างอิงครั้งต่อไปใช้เฉพาะช่ือย่อ 

1) กรณีที่มีทั้งชื่อหน่วยงานย่อยและหน่วยงานใหญ่ ให้ใส่เฉพาะชื่อหน่วยงานย่อย
ที่ระบุเป็นช่ือแรกเท่านั้น เช่น ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ให้ใส่ว่า ส านักเลขาธิการ
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นายกรัฐมนตรี ยกเว้นกรณีที่มีการอ้างช่ือหน่วยงานย่อยซ ้ากัน แต่สังกัดหน่วยงานใหญ่ที่ต่างกัน ให้ใส่ช่ือหน่วยงาน
ใหญ่ถัดขึ้นไปด้วยเพื่อให้เห็นความแตกต่าง เช่น ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กับส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

  

       ตัวอย่างท่ี 1 
 ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (2550)…………………………………….. 
       หรือ 
 …………..………………………….(ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2550) 
  

     ตัวอย่างท่ี 2 
     ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2550)… 
    ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (2550) ……………………………… 
  

       หรือ 

 …… (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2550) 
   …………………………………(ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2550)  

      
2) กรณีที่ชื่อหน่วยงานยาวมาก การอ้างครั้งแรกให้อ้างช่ือเต็ม ส่วนการอ้างครั้ง

ต่อไปสามารถตัดให้สั้นลงได้โดยใช้เครื่องหมายจุด 3 จุด  . . .   ดังตัวอย่าง 

 การอ้างคร้ังแรก 
            ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2550)…… 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548)…… 

 การอ้างคร้ังต่อๆ ไป 

      ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม…  (2550)…………………… 
      ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ... (2548)…………………... 
                     หรือ 

 การอ้างคร้ังแรก 

……….(ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2550) 
 

 การอ้างคร้ังต่อๆ ไป 
   …………….(ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม. . ., 2550) 
 

3) กรณีที่หน่วยงานมีชื่อย่อที่เป็นที่รู้จักทั่วไป การอ้างครั้งแรกให้อ้างช่ือเต็มและ
ใส่ชื่อย่อไว้ในเครื่องหมาย [    ] ส่วนการอ้างครั้งต่อไปใส่เฉพาะช่ือย่อ ดังตัวอย่าง 
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 ตัวอย่างท่ี 1 

 การอ้างคร้ังแรก 
         ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [ส านักงาน ก.พ.ร.] (2550)…  

 การอ้างคร้ังต่อๆ ไป 
         ส านักงาน ก.พ. ร. (2550) ………………………………………….…… 
   หรือ 

 การอ้างคร้ังแรก 
   ….(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [ส านักงาน ก.พ.ร.], 2550) 

 การอ้างคร้ังต่อๆ ไป 
   …………………………… (ส านักงาน ก.พ. ร., 2550) 
  

 ตัวอย่างท่ี 2 

 การอ้างคร้ังแรก 
 World Health Organization [WHO] (2007)……………………………… 

 การอ้างคร้ังต่อๆ ไป 
WHO (2007)………………………………………..……………………. 

หรือ 

 การอ้างคร้ังแรก 
………………………………(World Health Organization [WHO] , 2007) 

 การอ้างคร้ังต่อๆ ไป 
  ……………………………………………………………(WHO, 2007) 

 
 

1.1.4 เอกสารที่ ไม่ปรากฏชื่ อ ผู้ แต่ง  (Works With No Author Including Legal 
Materials or With an anonymous Author) 

   เอกสารที่ ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ ง   เอกสารทางกฎหมาย  และเอกสารที่ ระบุว่า 
Anonymous  Author     
    

  เอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง  ให้ใส่ช่ือเรื่องของเอกสารแทนช่ือผู้แต่ง โดยอาจใส่                 
ช่ือเรื่องที่สมบูรณ์ หรือตัดให้สั้นลงตามด้วยเครื่องหมายจุด 3 จุด . . . ก็ได้  

 การอ้างอิงชื่อบทความ หรือ บทจากหนังสือ  ให้ใส่ช่ือเรื่องไว้ในเครื่องหมาย     
             “…………” ดังตัวอย่าง 

 

   ในบทความเรื่อง “โรคเอดส์ในประเทศโลกท่ีสาม. . . .” (2542)……………… 
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 หรือ 

 .……………….(“โรคเอดส์ในประเทศโลกท่ีสาม. . ., ” 2542) 

 การอ้างอิงชื่อวารสาร  ชื่อหนังสือ  แผ่นพับ หรือ รายงาน  ให้ใช้อักษรตัวเอน 
ดังตัวอย่าง 
   รายงานการวิจยัการจดัการและการพัฒนาการท่องเที่ยว…(2548) ……              
หรือ 
    ………… (รายงานการวิจัยการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยว…, 2548)  
 

 เอกสารทางกฎหมาย  ให้ใส่ช่ือกฎหมาย ตามด้วยปีที่ออกกฎหมายนั้น  เช่น 
 พระราชกฤษฎีกา ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธรุกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสภ์าครัฐ  พ.ศ. 2549 (2549)………………………………… 
     

 เอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง  ที่ระบุว่า Anonymous  ให้ใช้ค าว่า Anonymous 
แทนชื่อผู้แต่ง   เช่น  (Anonymous, 1996) 

              

           1.1.5    ผู้แต่งท่ีชื่อสกุลซ ้ากัน    (Authors with the Same Surname) 
                        ผู้แต่งชาวต่างประเทศท่ีมีช่ือสกุลซ ้ากัน  ให้ใส่อักษรย่อช่ือต้น และชื่อกลางก ากับไว้ทุก
ครั้งท่ีอ้าง  แม้ปีที่พิมพ์จะแตกต่างกัน  ดังตัวอย่าง 

                          R.J. Smith (1994)………………………………………………………….. 
  P. Smith (1997)………………………………………………………….… 
  หรือ 

   ………………………………………….………………(Smith R.J., 1994) 
   ……………………………………………………………(Smith P., 1997) 

1.1.6 การอ้างอิงเอกสาร 2 รายการ หรือมากกว่า 
 การอ้างอิงเอกสาร 2 รายการ หรอืมากกว่าของผู้แต่งคนเดียวกัน  ปีพิมพ์ต่างกัน 

ให้เรียงล าดับตามปีที่พิมพ์  ดังตัวอย่าง 

ประเวศ วะสี (2546, 2548)……………………………….. 
     ……………………………… (ประเวศ วะสี, 2546, 2548) 

 การอ้างอิงเอกสาร 2 รายการ หรือมากกว่าของผู้แต่งคนเดียวกัน  ซึ่งปีพิมพ์ซ ้ากัน
ตามปกติ ในรายการอ้างอิงเอกสารท้ายเล่มจะต้องระบุตัวอักษร ก ข ค . . . หรือ a b c . . .  ตามล าดับ ต่อท้ายปี
พิมพ์เพื่อให้ทราบว่าไม่ใช่เอกสารช้ินเดียวกัน  เช่น 

 ถ้าเอกสาร 2 ช้ิน ของ ประเวศ วะสี ที่น ามาอ้างมดีังนี ้
 ประเวศ วะสี. (2547ก).  กระบวนการนโยบายสาธารณะ. 

 ประเวศ วะสี. (2547ข). การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง. 
         

http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/a%7b699%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b736%7d%7b711%7d%7b712%7d+%7b711%7d%7b720%7d%7b714%7d/a|bbc3d0c7e0c8+c7d0cad5/-3,-1,0,B/browse
http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/a%7b699%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b736%7d%7b711%7d%7b712%7d+%7b711%7d%7b720%7d%7b714%7d/a|bbc3d0c7e0c8+c7d0cad5/-3,-1,0,B/browse
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                      ให้อ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง ดังตัวอย่าง 
           ประเวศ วะสี. (2547ก). เมื่ออ้างอิงจาก เอกสารเรื่อง กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
                                                               
          ประเวศ วะสี. (2547ข). เมื่ออ้างอิงจากเอกสารเรื่อง การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรม  
     เป็นตัวตั้ง 
                                                               
                    ประเวศ วะสี. (2547ก, 2547ข)…เมื่ออ้างอิงจากเอกสารทั้ง 2 เรื่องในคราวเดยีวกัน                                           
         
                     หรือ 
              ….…………………………………….…………………(ประเวศ วะสี, 2547ก) 
         ..…………………………………………………………(ประเวศ วะสี, 2547ข) 
                    .……………………………..…………………(ประเวศ วะสี, 2547ก, 2547ข) 

 
ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ให้อ้างอิง ดังตัวอย่าง 
Pratt (1992a)…………………………………………………………… 
Pratt (1992b)…………………………………………………………… 

 
หรือ 
………………………………………………………………(Pratt, 1992a) 
………………………………………………………………(Pratt, 1992b) 

 

 การอ้างอิงเอกสาร 2 รายการ หรือมากกว่า ที่มีช่ือผู้แต่ง ต่างกัน  ให้เรียงล าดับ
การอ้างอิงตามอักษรช่ือผู้แต่ง  คั่นแต่ละรายการด้วยเครื่องหมาย; ดังตัวอย่าง 

       ………………………..(ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์, 2541;  ประเวศ วะสี, 2547ก;                 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2540) 

 
        1.1.7  เอกสารไม่ปรากฏปีพิมพ ์

  ให้ใส่ ม.ป.ป. หรือ n.d. แทนปีพิมพ์ ดังตัวอย่าง 
 
  ตัวอย่างท่ี 1 
   กรมการค้าต่างประเทศ (ม.ป.ป.)…………………………..…………………… 
  หรือ  
  .……………………………………………….(กรมการค้าต่างประเทศ, ม.ป.ป.)  
 

http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/a%7b699%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b736%7d%7b711%7d%7b712%7d+%7b711%7d%7b720%7d%7b714%7d/a|bbc3d0c7e0c8+c7d0cad5/-3,-1,0,B/browse
http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/a%7b699%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b736%7d%7b711%7d%7b712%7d+%7b711%7d%7b720%7d%7b714%7d/a|bbc3d0c7e0c8+c7d0cad5/-3,-1,0,B/browse
http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/a%7b699%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b736%7d%7b711%7d%7b712%7d+%7b711%7d%7b720%7d%7b714%7d/a|bbc3d0c7e0c8+c7d0cad5/-3,-1,0,B/browse
http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/a%7b699%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b736%7d%7b711%7d%7b712%7d+%7b711%7d%7b720%7d%7b714%7d/a|bbc3d0c7e0c8+c7d0cad5/-3,-1,0,B/browse
http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/a%7b699%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b736%7d%7b711%7d%7b712%7d+%7b711%7d%7b720%7d%7b714%7d/a|bbc3d0c7e0c8+c7d0cad5/-3,-1,0,B/browse
http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/a%7b694%7d%7b711%7d%7b721%7d%7b709%7d%7b706%7d%7b748%7d+%7b711%7d%7b707%7d%7b736%7d/a|b6c7d1c5c2ec+c7c3b7e0bebed8b2d4bea7c9ec/-3,-1,0,B/browse
http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/a%7b699%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b736%7d%7b711%7d%7b712%7d+%7b711%7d%7b720%7d%7b714%7d/a|bbc3d0c7e0c8+c7d0cad5/-3,-1,0,B/browse
http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/a%7b712%7d%7b728%7d%7b704%7d%7b682%7d%7b721%7d%7b706%7d+%7b706%7d%7b722%7d%7b711%7d/a|c8d8c0aad1c2+c2d2c7d0bbc3d0c0d2c9/-3,-1,0,B/browse
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       ตัวอย่างท่ี 2 
  Viravaidya (n.d.)………………………………………………………. 
  หรือ 
  .……………………………………………………….(Viravaidya, n.d.) 
 

       1.1.8 เอกสารอยู่ในระหว่างตีพิมพ ์
  ให้ใส่ ระหว่างตีพิมพ ์หรือ  in press  แทนปีพิมพ์ ดังตัวอย่าง 
    ตัวอย่างท่ี 1 
    ศันสนีย์  กิจพานิช (ระหว่างตีพิมพ์)…………………………………………… 
    หรือ 
    .…………………………………………….(ศันสนีย์  กิจพานิช, ระหว่างตีพิมพ)์ 
    ตัวอย่างท่ี 2 
    Viravaidya (in press)……………………………………………… 
    หรือ 
   .……………………………………………………(Viravaidya, in press) 

 
1.1.9 การอ้างอิงเอกสารบางส่วน   Specific Parts of a Source 

     การอ้างอิงเอกสารเพียงบางส่วน บางบท หรืออ้างตาราง ให้ระบุเลขหน้า  บทที่  
ตาราง แล้วแต่กรณีเอกสารภาษาต่างประเทศ ค าว่า page หรือ chapter  ให้ใช้ค าย่อ   
 
                    อมรา พงศาพิชญ์ (2549, หน้า 32)………………………   
                     Patten (2005, p.123) 
                     Enger and Smith, (2004 chap.2) 
 

                    การอ้างอิงเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่มีเลขหน้า ให้ใส่ หมายเลขย่อหน้าแทน  โดยใช้
ค าย่อ para.  หรือสัญลักษณ์  ¶  แล้วตามด้วยหมายเลข  แต่ถ้าไม่ปรากฏหมายเลขย่อหน้า ให้ใส่หัวข้อเรื่องและ 
หมายเลขย่อหน้า แทน   เช่น 
        Friday (1984, ¶ 3)…………………………………………………………. 
                 หรือ       

       ………………………………………. (Friday, 1984, Introduction section)  
 
  1.1.10  การอ้างถึงเอกสารที่ถูกอ้างอิงอยู่ในเอกสารอื่น 
         กรณีที่เอกสารที่ต้องการอ้างถูกน าไปอ้างไว้ในเอกสารอื่น หากไม่สามารถหาต้นฉบับ
ของเอกสารที่ถูกน าไปอ้าง ก็สามารถอ้างอิงได้โดยวิธีการอ้างอิงเอกสารซ้อน ซึ่งเขียนได้ 2 วิธีดังนี ้

http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/a%7b717%7d%7b705%7d%7b707%7d%7b722%7d+%7b702%7d%7b679%7d%7b712%7d%7b722%7d%7b702%7d/a|cdc1c3d2+bea7c8d2bed4aaadec/-3,-1,0,B/browse
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1) อ้างชื่อผู้แต่งของเอกสารต้นฉบับขึ้นก่อน ให้ใส่ช่ือผู้แต่งเอกสารต้นฉบับ ตาม
ด้วยค าว่า อ้างถึงใน หรือ cited in แล้วตามด้วยช่ือผู้แต่งเอกสารที่น าข้อมูลไปอ้าง เช่น ต้องการอ้างอิงเอกสารของ 
Pratt ที่ถูกน าไปอ้างไว้ในเอกสารของปราโมทย์  ธีรพงษ์  ให้อ้างดังนี้ 
 Pratt (1992 อ้างถึงใน ปราโมทย์ ธีรพงษ์, 2541)…………………………….. หรือ
  
     ………………………………(Pratt, 1992 อ้างถึงใน ปราโมทย์ ธีรพงษ์, 2541)  

       
2) อ้างชื่อผู้แต่งเอกสารที่น าข้อมูลไปอ้างขึ้นก่อน ให้ใส่ช่ือผู้แต่งเอกสารที่น าข้อมูล

ไปอ้าง ตามด้วยค าว่า อ้างจาก หรือ cited from แล้วตามด้วยช่ือผู้แต่งเอกสารต้นฉบับที่ถูกอ้าง เช่น ต้องการ
อ้างอิงเอกสารของปราโมทย์  ธีรพงษ์ ที่ได้น าข้อมูลจากเอกสารของ Pratt มาอ้าง ให้อ้างดังนี ้
 
    ปราโมทย์ ธีรพงษ์ (2541 อ้างจาก Pratt, 1992)………………………………… 
    หรือ 

   ………………………………(ปราโมทย์ ธีรพงษ,์ 2541 อ้างจาก Pratt, 1992)  
    
 1.1.11    การอ้างอิงการสื่อสารระหว่างบุคคล (Personal Communications) 
              การอ้างอิงการสื่อสารระหว่างบุคคล  ได้แก่  จดหมาย บันทึกช่วยจ า 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือกลุ่มอภิปรายบนอินเทอร์เนต การสัมภาษณ์บุคคล  การสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นต้น 
และเป็นการติดต่อส่วนตัวที่เกี่ยวกับเรื่องทางวิชาการ   ให้อ้างอิงเฉพาะในเนื้อเรื่องเท่านั้น ไม่ต้องท ารายการ
เอกสารอ้างอิง  ระบุค าว่า ติดต่อส่วนตัว หรือ personal communication แล้วตามด้วย วัน เดือน ปี ที่ติดต่อ   

              ทั้งนี้การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง กรณีผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ใส่อักษรย่อช่ือต้น ช่ือกลาง 
และค าเต็มของช่ือสกุล  ระบุค าว่า personal communication  แล้วตามด้วย วัน เดือน ปี ที่ติดต่อ  ดังตัวอย่าง 

 
            D. Ellis (personal communication,  June 2, 2007) ………………… 

                        หรือ    
                          ………………  (D. Ellis, personal communication,  June 2,  2007) 

1.2 การอ้างอิงแบบตัวเลข (Number style) 
  การอ้างอิงแบบตัวเลข เป็นการอ้างอิงโดยระบุหมายเลขของเอกสารที่ต้องการอ้างไว้ท้าย
ข้อความ เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น การใส่หมายเลข อาจใส่เป็นหมายเลขโดดๆ เช่น 1  2  3 . . .   หรือใส่
หมายเลขไว้ในเครื่องหมาย [   ] เช่น [1]  [2]  [3] ก็ได้ ดังตัวอย่าง 
  ในประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในเดือนกันยายน พ .ศ. 2527 หลังจากนั้นจ านวน

ผู้ป่วยเอดส์ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ1 ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเช้ือ

เอดส์ จึงท าให้ผู้ป่วยเอดส์มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี2 . . . 
  หรือ 
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  ในประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในเดือนกันยายน พ .ศ. 2527 หลังจากนั้นจ านวน
ผู้ป่วยเอดส์ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [1] ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติด
เชื้อเอดส์ จึงท าให้ผู้ป่วยเอดส์มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี [2] . . . 
  ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงเอกสารหลายๆ ช้ินส าหรับข้อมูลเดียวกัน ให้ใส่หมายเลขของเอกสารที่
อ้างนั้นตามล าดับ โดยคั่นแต่ละหมายเลขด้วยเครื่องหมาย  ,   ดังตัวอย่าง 

  .…………………………………….…………………………………1, 4, 5 
  .……………………………………………..………………………[1, 2, 3] 
  ……………………………………………………...……………[3, 4, 7, 9] 
 
  การอ้างอิงแบบตัวเลข มีวิธีการอ้าง 2 วิธี นักศึกษาอาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ ดังนี้ 

 
  1.2.1 การอ้างอิงโดยใส่ตัวเลขตามล าดับที่อ้างในเนื้อเร่ือง (Cited-order number)  
   วิธีการนี้  ให้ใส่หมายเลขตามล าดับการอ้างในเนื้อเรื่อง โดยเริ่มจากหมายเลข            
1  2  3 . . . ไปตามล าดับจนจบเล่ม  หากมีการอ้างซ ้าก็ให้ใส่หมายเลขเดิมซ ้าได้อีก รายการเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มก็
จะจัดเรียงตามล าดับการอ้างในเนื้อเรื่องเช่นเดียวกัน โดยไม่จ าเป็นต้องจัดเรียงตามล าดับอักษรของช่ือผู้แต่ง 
ดังตัวอย่าง 

 
   การอ้างอิงในเนื้อเร่ือง 
   ในประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 หลังจากนั้น
จ านวนผู้ป่วยเอดส์ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [1] ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การติดเช้ือเอดส์ จึงท าให้ผู้ป่วยเอดส์มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี  [2]……………………………………………………………………………… 
….…………[3]…………..………………………….[1]……………………………………………………………………………………………………
…………….………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………[4] 

 
   ล าดับรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเร่ือง (ไม่เรียงตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง) 

1. ธีระ  รามสูตร.  (2532)……………………………………………………… 
2. Sittitrai, V.  (1991)………………………….……………………………… 
3. Pratt, R.J.  (1991)…………………………………………………………… 
4. สุรีพร  ธนศิลป์.  (2538)………………………………….………………… 

 
  1.2.2 การอ้ างอิ งโดยใส่ ตัวเลขตามล าดับ รายการท้ ายเล่ม  (Reference-order 
number)  
   วิธีการนี้ ให้ใส่หมายเลขตามล าดับรายการเอกสารที่จัดเรียงตามล าดับอักษรช่ือผู้แต่ง 
ที่รวบรวมไว้ท้ายเล่ม ดังนั้น หมายเลขที่อ้างในเนื้อเรื่องจะต้องเป็นไปตามล าดับของรายการเอกสารท้ายเรื่อง 
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ไม่จ าเป็นต้องเริ่มจากหมายเลข 1 2 3. . . ไปตามล าดับ  และหากมีการอ้างซ ้าก็ให้ใส่หมายเลขเดิมซ ้าได้อีก 
ดังตัวอย่าง 

 
   การอ้างอิงในเนื้อเร่ือง 

   ในประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 หลังจากนั้น
จ านวนผู้ป่วยเอดส์ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [2] ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การติดเช้ือเอดส์ จึงท าให้ผู้ป่วยเอดส์มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี [5]………………………………………………………………………………..  
………………………………………………..…[4]………………………………………………………………………………….………………………
………………[2]………………………………………………………………………………………………[3] 

 
   ล าดับรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเร่ือง (เรียงตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง) 

1. เกื้อ  วงศ์บุญสิน และคณะ.  (2540)……………………………………… 
2. ธีระ  รามสูตร.  (2532)…………………..……………………………… 
3. สุรีพร  ธนศิลป์.  (2538)……………………………………………..…… 
4. Pratt, R.J.  (1991)……………….………………………………………. 
5. Sittitrai, V.  (1991)……………………………………………………… 

 
1.3 การอ้างอิงเอกสารภาษาไทยในวิทยานิพนธ์ที่เขียนเปน็ภาษาอังกฤษ 

  การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องของวิทยานิพนธ์ที่จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ หากเลือกใช้วิธีการ
อ้างอิงแบบช่ือ-ปี ให้ใส่ ช่ือและปีที่อ้างเป็นภาษาอังกฤษและปี ค .ศ. ด้วย ส าหรับการแปลช่ือภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ หากมีช่ือที่เป็นทางการควรใช้ให้ถูกต้องตามช่ือท่ีเป็นทางการนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เป็นช่ือของ
หน่วยงานต่างๆ เช่น (มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2550) ให้เขียนเป็น (Khon Kaen University, 2007) กรณีที่ไม่
สามารถค้นหาช่ือภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ หรือช่ือบุคคลที่ไม่ทราบช่ือภาษาอังกฤษ ให้ใช้วิธีถ่ายตัวอักษร 
(transliterate) ให้เป็นอักษรโรมัน เช่น กุลธิดา ท้วมสุข (2545) เขียนเป็น Tuamsuk (2002) 

  หากไม่ต้องการแปลช่ือภาษาไทยเพื่ออ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ ให้เลือกใช้วิธีการอ้างอิงเอกสารใน
เนื้อเรื่องแบบตัวเลขแทน 
  การเขียนรายการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม ดูวิธีเขียนหน้า 38  ข้อ 2.2.16 
 
2.  การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (Reference citations) 

การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงาน
นั้นๆ โดยปกติมักนิยมจัดเรียงรายการตามล าดับอักษรช่ือผู้แต่ง แต่อาจจัดเรียงตามล าดับการอ้างอิงในส่วน         
เนื้อเรื่องก็ได้ หากผู้เขียนเลือกวิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องเป็นแบบ cited-order number 
 การรวบรวมรายการเอกสารที่อ้างอิงไว้ท้ายเล่ม อาจรวบรวมเป็นรายการบรรณานุกรม (Bibliography) 
หรือรายการเอกสารอ้างอิง (References) ก็ได้ ซึ่งมีข้อแตกต่างกันคือ  
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 การรวบรวมรายการบรรณานุกรม ผู้เขียนจะสามารถน าเอารายการเอกสารอื่นที่มิได้อ้างไว้ในส่วน
เนื้อเรื่องมารวบรวมไว้ก็ได้ หากเห็นว่าเอกสารนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขียนและจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน 
ดังนั้นจ านวนรายการเอกสารที่อ้างอิงในส่วนท้ายเรื่องจึงอาจมีมากกว่าจ านวนที่ถูกอ้างอิงไว้ในส่วนเนื้อเรื่อง  

 การรวบรวมรายการเอกสารอ้างอิง จะรวบรวมเฉพาะรายการที่ถูกอ้างไว้ในส่วนเนื้อเรื่องเท่านั้น   
ดังนั้นจ านวนรายการเอกสารที่อ้างอิงในส่วนท้ายเรื่องจึงต้องมีจ านวนเท่ากันกับที่ถูกอ้างอิงไว้ในส่วนเนื้อเรื่อง  

รูปแบบการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงในส่วนท้ายเล่มส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์ตามแบบ APA มี
หลักเกณฑ์ดังนี ้

 

 2.1 หลักทั่วไป 
  2.1.1 ชื่อผู้แต่ง  

1) ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย ให้ใส่ช่ือและนามสกุลตามล าดับ โดย  
ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าช่ือ (เช่น นาย นาง นางสาว) ยศ (เช่น พ .ต.ท. ร.อ.) ต าแหน่ง (เช่น ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
ศาสตราจารย์) หรือคุณวุฒิ (เช่น ดร. นพ.) หากผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ ให้กลับข้อความที่ระบุบรรดาศักดิ์
หรือฐานันดรศักดิ์ไปไว้ข้างท้ายช่ือโดยคั่นด้วยเครื่องหมาย , ส่วนช่ือผู้แต่งที่เป็นสมณศักดิ์ให้เขียนตามปกติ ดัง
ตัวอย่าง 

ประเวศ  วะสี. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง. 
รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ. 
อคิน  รพีพัฒน,์ ม.ร.ว. 

    

2) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ หรือผู้แต่งคนไทยที่แต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ 
ให้ใส่ช่ือสกุล คั่นด้วยเครื่องหมาย  ,  และตามด้วยอักษรย่อของช่ือต้นและช่ือกลาง ดังตัวอย่าง 

Holzman, R.  
Panyarachun, A. 
Sharp, G. D. 
ไฮน์บรอนเนอร์, อาร์ แอล. 

3) ผู้แต่งที่เป็นบรรณาธิการ (editor) ให้ใส่ค าว่า บรรณาธิการ หรือ Ed. หรือ 
Eds. ไว้ในเครื่องหมาย (   ) ต่อท้ายช่ือ ส่วนผู้แต่งท่ีเป็นผู้รวบรวม (compiler) ให้ใส่ค าว่า  ผู้รวบรวม หรือ Comp. 
หรือ Comps. ไว้ในเครื่องหมาย (    ) ต่อท้ายช่ือ ดังตัวอย่าง 

ผาสุก พงษ์ไพจิตร.  (บรรณาธิการ). 
พรทิพย์ กาญจนนิยต, พัด นิลพันธุ์ และ นพรัตน์ ประสาทเขตการณ์. (บรรณาธิการ).  
สมพันธ์  เตชะอธิก.  (ผู้รวบรวม). 
Hernon, P. (Comp.) 
Ray, L. (Ed.) 
Remacle, C. and  Reusens, B. (Eds.) 

http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/aSharp%2C+Gary+D/asharp+gary+d/-3,-1,0,B/browse
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4) ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล ให้ใส่ช่ือนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสาร โดยเริ่มจาก
หน่วยงานย่อยไปหาหน่วยงานใหญ่ ตามล าดับ ดังตัวอย่าง 

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.   
ส านักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ส านักนายกรัฐมนตรี. 
American Sociological Association. 
The American Institute of Architects Design For Aging Center 
Institute for Population and Social Research, Mahidol University. 

    
5) ผู้แต่ง 2-5 คน ให้ใส่ช่ือผู้แต่งคนที่ 1 คั่นด้วยเครื่องหมาย  ,  ตามด้วยช่ือผู้แต่ง

คนที่ 2 คั่นด้วยเครื่องหมาย  ,  ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 3 ไปเรื่อยๆ ตามล าดับ แต่ไม่เกิน 5 คน และก่อนหน้าช่ือผู้แต่ง
คนสุดท้าย ให้ใส่เครื่องหมาย & คั่น (หรืออาจใช้ และ หรือ and  ก็ได้) ดังตัวอย่าง 

วิคเตอร์, เค, & นภาภรณ์  หะวานนท์. 
สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์, เกื้อ วงศ์บุญสิน, & วิพรรณ  ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล. 
Enger, E.D. & Smith, B. F. 
Gebbie, K., Rosenstock, L., & Hernandez, L.M. (Eds.) 

    
6) ผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า  ให้ใส่ช่ือผู้แต่ง 6 คนแรก  และตามด้วยค าว่า และ

คณะ หรือ et al. ดังตัวอย่าง 
Mann, J.M., Tarantola, D.J., Netter, T.W., Sande, P.,  
Volberding, A., & Berger, J. Ferguson, J.G. et al.  

 
  2.1.2 ชื่อเร่ือง 

1) ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์ และชื่อเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ 

 ให้ใส่ช่ือเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร ส าหรับช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์
ตัวอักษรตัวแรกของค าแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนค าอื่นๆ ให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นกรณีที่เป็นช่ือเฉพาะ   เช่น 

 
การเมืองไทยกับการพัฒนารัฐธรรมนูญ. 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดขอนแก่น. 
รายงานการวิจัยเร่ือง แผนการจัดการป่าไม้จากเบื้องล่าง. 
Foundations of modern sociology.  
The economics of Thailand. 
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 กรณีที่มีช่ือเรื่องย่อย (sub-title หรือ two-part title) ให้ใส่เครื่องหมาย:     
คั่นระหว่างช่ือเรื่องและช่ือเรื่องย่อยนั้น กรณีช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์อักษรตัวแรกของค าแรกของช่ือเรื่องย่อย
เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น 

 
        ประชาคม: ยุทธศาสตร์เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุขภาพ.  
       Ecological economics: Concepts and methods. 
       Old-age income support in the 21st century: An  
  International perspective on pension systems and reform. 
 

 การพิมพ์ช่ือหนังสือ ช่ือวิทยานิพนธ์ ควรเน้นโดยการพิมพ์เป็นตัวด าหนา 
(bold)  หรือตัวเอน(italic) หรือขีดเส้นใต้ก็ได้ ส่วนการพิมพ์ช่ือบทความและช่ือเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ (เช่น        จุล
สาร เอกสารอัดส าเนา) ให้พิมพ์ตัวปกติ (normal) 

  ตัวอย่างชื่อบทความ ชื่อเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ 
    การประยุกต์พุทธจริยศาสตร์กับสังคมไทย. 
    The impact of economic on sociology. 

 
2) ชื่อวารสาร ชื่อสารานุกรม ชื่อการประชุม/สัมมนา 

 ให้ใส่ช่ือเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร ส าหรับช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์
ตัวอักษรตัวแรกของค าส าคัญทุกค าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 

 การพิมพ์ช่ือวารสาร ช่ือสารานุกรม ควรเน้นโดยการพิมพ์เป็นตัวด าหนา 
(bold) หรือตัวเอน (italic) หรือขีดเส้นใต้ก็ได้ ส่วนการพิมพ์ช่ือการประชุม/สัมมนา ให้พิมพ์ตัวปกติ (normal) 
ยกเว้นช่ือการประชุมนั้นเป็นช่ือของหนังสือด้วย ให้พิมพ์เน้นเหมือนช่ือหนังสือ 

  ตัวอย่างชื่อวารสาร ชื่อสารานุกรม 
    วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
    วารสารประชากรศึกษา 
    สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
     Journal of Economic Literature 
        The Wall Street Journal 
        Encyclopedia of the Social Sciences 

 
      ตัวอย่างชื่อการประชุม/สัมมนา 
         เอกสารการสมัมนาทางวิชาการเนือ่งในโอกาสครบรอบปีท่ี 36 ธนาคาร 
           แห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 
         Proceedings of the Fourth International Symposium on AIDS in Asia 
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  2.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ 
1) รายการค าย่อที่ใช้ ในการจัดท าเอกสารอ้างอิงท้ายวิทยานิพนธ์ให้ใช้ค าย่อ แทน

ส่วนต่างๆของหนังสือ หรือเอกสารอื่นๆ  ดังนี ้
chap. chapter 
ed. edition 
Rev.ed. revised edition 
2 nd. ed. second edition 
Ed.  (Eds.) Editor   (Editors) 
Trans. Translator(s) 
n.d. No date 
p. (pp.) page (pages) 
Vol. Volumes (as in Vol. 4) 
vols Volumes  (as in 4 volumes) 
No. Number 
Pt. Part 
Tech.Rep. Technical Report 
Suppl. Supplement 

2) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของหนังสือ 

 ครั้งที่พิมพ์ ให้ใส่ครั้งที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป หากมีข้อความระบุการ
ปรับปรุง แก้ไข (revised) หรือการแก้ไขเพิ่มเติม (enlarged) ก็ให้ใส่ไว้ด้วย ดังตัวอย่าง 

   พิมพ์ครั้งท่ี 2   2 nd ed. 
   พิมพ์ครั้งท่ี 6   6 th ed. 
   พิมพ์ครั้งท่ี 3 ฉบับปรับปรุงแก้ไข 3 rd rev. ed. 
   พิมพ์ครั้งท่ี 2 แก้ไขเพิ่มเติม  2 nd rev. & enl. ed. 

 สถานท่ีพิมพ์ ให้ใส่ช่ือเมือง หรือช่ือจังหวัด ซึ่งเป็นสถานท่ีพิมพ์ตามที่ปรากฏ
ในหนังสือ หากในหนังสือบอกช่ือเมืองไว้หลายช่ือ ให้ใส่ช่ือแรกเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการระบุช่ือรัฐหรือเขตหรือ
แคว้นต่อจากช่ือเมือง อาจใส่เป็นช่ือย่อหรือช่ือเต็มก็ได้ (ดูช่ือย่อรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาในภาคผนวก ค หน้า ค-
10) โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย  ,  ดังตัวอย่าง 

   กรุงเทพฯ    New York 
   Scarborough, Ontario  Princeton, NJ 
   กรณีทีไ่ม่ปรากฏชื่อสถานท่ีพิมพ์ ให้ใส่ [ม.ป.ท.] หรือ [n.p.] 

 ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ใส่ช่ือส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ตามที่ปรากฏใน
หนังสือ หากมีทั้งช่ือส านักพิมพ์และช่ือโรงพิมพ์ ให้ใส่ช่ือส านักพิมพ์ กรณีที่ส านักพิมพ์เป็นหน่วยงานหรือองค์กร

ต่างๆ ให้ใส่ช่ือหน่วยงานหรือองค์กรนั้นเป็นส านักพิมพ์  ค าที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อส านักพิมพ์ส าหรับภาษาไทยตดัค า
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ว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัดและจ ากัดออก  ภาษาอังกฤษตัดค าว่า Limited (Ltd.), Incorporated (Inc.) ออก ดัง
ตัวอย่าง 

   แพร่พิทยา   โรงพิมพ์คุรุสภา 
   มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
   Prentice-Hall 
   Institute of Developing Economics 
              กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ใส่ [ม.ป.พ.] หรือ [n.p.] 

 ปีพิมพ์ ให้ใส่เลขระบุปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่พิมพ์หนังสือเล่มนั้นไว้ในเครื่องหมาย  
(   ) ต่อจากช่ือผู้แต่ง ดังตัวอย่าง 
    ประเวศ  วะสี.  (2541) 
    Spencer, M.  (1996) 

        กรณีที่ไม่ปรากฏปีพิมพ์ ให้ใส่ [ม.ป.ป.] หรือ [n.d.] 
 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของวารสาร 

 ปีพิมพ์ ให้ใส่ตามวิธีการใส่ปีพิมพ์ของหนังสือ 

 ปีท่ี (volume) ฉบับท่ี (number) และเลขหน้า ให้ใส่ตามล าดับดังน้ี  
 ปีที(่ฉบับท่ี), เลขหน้า  ดังตัวอย่าง 

2(3), 5-21. 
15, 17-23.   [กรณีไม่ระบุฉบับท่ี] 
(87), 3-16.   [กรณีไม่ระบุปีที่] 
32(September), 145-51.      [กรณีไม่ระบุฉบับท่ี แต่ระบุเดือน] 

 วารสารยังไม่ออกเผยแพร่ บทความอยู่ในระหว่างตีพิมพ์ ให้ใส่ (ระหว่าง
ตีพมิพ)์ หรือ (in press) ต่อท้ายช่ือผู้แต่ง ดังตัวอย่าง 
    กุลธิดา  ท้วมสุข.  (ระหว่างตีพิมพ์) 
    Zuckerman, M., & Kieffer, S.C.  (in press).   
 

4) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของสารานุกรม 

 ปีพิมพ์ ให้ใส่ตามวิธีการใส่ปีพิมพ์ของหนังสือ 

 ใส่ข้อมูลเล่มที่  (volume) และเลขหน้า สถานที่พิมพ์ และส านักพิมพ์ 
ตามล าดับดังนี้   

เล่มที.่  (หน้า).  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์  ดังตัวอย่าง 
International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol.11 
(pp.297-305).  New York: The Macmillan Company & The Free 
Press. 
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 สารานุกรมเล่มเดียวจบ ไม่ต้องระบุเล่มที่ ดังตัวอย่าง 
Encyclopedia of the United Nations and International Agreements.   
(pp.390-391).  New York: Taylor and Francis. 

 
5) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของวิทยานิพนธ์ 

 ปีพิมพ์ ให้ใส่ตามวิธีการใส่ปีพิมพ์ของหนังสือ 

 ใส่ข้อมูลระบุช่ือปริญญา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ตามล าดับดังนี้   
   วิทยานิพนธ์ปริญญา. . . สาขาวิชา . . . คณะ. . .สถาบัน/มหาวิทยาลัย. . .   
   ดังตัวอย่าง 

วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

    วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

    Master of Arts Thesis in Library and Information Science, The  
                                                Graduate School, Khon Kaen University. 

 วิทยานิพนธ์ของต่างประเทศ ให้ใส่ข้อมูลระบุช่ือประเทศที่เป็นที่ตั้งของ
สถาบันด้วย ดังตัวอย่าง 
    Doctoral Dissertation in Linguistics, Indiana University, U.S.A. 
     Ph.D. Thesis in Psychology, Massey University, New Zealand. 

 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ (Unpublished) 

 ให้ใส่ปีพิมพ์ สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ตามวิธีการใส่ข้อมูลการพิมพ์ของ
หนังสือและระบุข้อความบอกลักษณะของเอกสารไว้ในเครื่องหมาย (   ) ต่อท้าย ดังตัวอย่าง 
    กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.  (เอกสารอัดส าเนา) 
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (จุลสาร) 
    Texas: Texas University.  (Unpublished) 
    Paris: UNESCO.  (Pamphlet). 
 

7) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของบทคัดย่อเอกสารจากฐานข้อมูลซีดีรอม 

  ให้ใส่ค าว่า [บทคัดย่อ] หรือ [Abstract] ต่อท้ายช่ือเรื่อง 

   ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ให้เขียนตามวิธีการอ้างอิงเอกสารแต่ละประเภท 
เชน่ ถ้าเป็นบทคัดย่อของบทความวารสาร ให้ใส่ตามแบบวิธีการอ้างบทความวารสาร แล้วจึงใส่ข้อความระบุวันเดือน
ปีท่ีค้น ช่ือฐานข้อมูลซีดีรอม และหมายเลขบทคัดย่อ ต่อท้าย ดังตัวอย่าง 
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      ตัวอย่างบทคัดย่อบทความวารสาร 
      . . . ช่ือเรื่อง [บทคัดย่อ].  ชื่อวารสาร, ปีที ่(ฉบับท่ี), เลขหน้า.  ค้นเมื่อ  
           วันเดือนป,ี จาก ชื่อฐานข้อมูลซีดีรอม, หมายเลขบทคดัย่อ. 

     . . . Teaching approach for elementary education  
          [Abstract].  Comparative Education, 32 (3), 333-60.   
                             Retrieved June 14, 2000, from ERIC, Abstract No. EJ536499. 

               ตัวอย่างบทคัดย่อหนังสือ 
      . . . Guidelines for information professions [Abstract].   

           Germany: UNESCO, Institute for Education.  Retrieved  
         March 12, 2001, from ERIC, Abstract No. ED413497. 

      ตัวอย่างบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
              . . . Effectiveness of popular search engines: A comparative 

study  
       [Abstract].  Doctoral Dissertation, Indiana University, U.S.A.   
       Retrieved March 12, 2001, from DAO, Abstract No. A20010. 

 
8) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของเอกสารอินเทอร์เน็ต 

 ให้ใส่ข้อมูลระบุวันเดือนปีที่ค้นข้อมูล และที่อยู่ URL หรือ domain ของ
เอกสารบนอินเทอร์เน็ต ต่อท้ายรายละเอียดอื่นๆ ของเอกสารประเภทน้ันๆ ดังตัวอย่าง 

  ดังตัวอย่าง 
          … Online Journal of Ethics, 3 (1).  Retrieved August 20, 2001,  

from http://www.stthom.edu/cbes/ethunder.html 
    … โลกาภิวัตน์กับความมัน่คงทางอาหารของผู้บริโภค.  ค้นเมื่อ 23  

กรกฎาคม 2545, จาก http://www.focusweb.org/ 
publications/ Thai/2002/logapiwat.html 

 
 2.2 รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงและตัวอย่าง 
  2.2.1 หนังสือ 

1) ผู้แต่ง 1 คน พิมพ์คร้ังแรก 
 

ช่ือผู้แต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ชื่อหนังสือ.  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ.์ 
 

ประเวศ วะสี.  (2547).  กระบวนการนโยบายสาธารณะ.  กรุงเทพฯ: มูลนิธสิาธารณสุข
แห่งชาติ.    

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต).  (2546).  การพัฒนาที่ย่ังยืน.  กรุงเทพฯ: มูลนธิิโกมลคีมทอง.                            

http://www.focusweb.org/%20publications/
http://www.focusweb.org/%20publications/
http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/a%7b699%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b736%7d%7b711%7d%7b712%7d+%7b711%7d%7b720%7d%7b714%7d/a|bbc3d0c7e0c8+c7d0cad5/-3,-1,0,B/browse
http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/a%7b702%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b696%7d%7b707%7d%7b707%7d%7b705%7d%7b699%7d%7b724%7d%7b686%7d/a|bec3d0b8c3c3c1bbd4aea1+bb+cd+bbc2d8b5dab5e2/-3,-1,0,B/browse
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อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.  (2546).  ไทยกับเอเชีย : การเมือง ทุนและความมั่นคง ยุคหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจ.   กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

Patten, C.  (2005).  Not quite the diplomat:  home truths about  world 
affairs.  London: Allen Lane.  

Ryan, S.  (2000).  The United Nations and international politics. New York: St. 
Martin's.  

Shigetomi, S.  (1998).  Cooperation and community in rural Thailand: An 
organizational analysis of participatory rural evelopment.  Tokyo: 

Institute of Developing Economics. 
 

2) ผู้แต่ง 1 คน พิมพ์คร้ังท่ีสองขึ้นไป 
 

ช่ือผู้แต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 

ประเวศ  วะสี.  (2541).  ประชาคมต าบล: ยุทธศาสตร์เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียงศีลธรรมและ
สุขภาพ.  พิมพ์ครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ: มติชน. 

 เสน่ห์  จามริก.  (2540).  การเมืองไทยกับการพัฒนารัฐธรรมนูญ.  พิมพ์ครั้งท่ี 2 แก้ไข
เพิ่มเตมิ.  กรุงเทพฯ: มูลนิธโิครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 

อมรา พงศาพิชญ์.  (2549). ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (กระบวนทัศน์และบทบาทใน
ประชาสังคม).  พิมพ์ครั้งท่ี 5.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

Nafziger, E.W.  (1997).  The economics of developing countries.  3 nd ed.  
London: Prentice-Hall International.    

Spencer, M.  (1996).  Foundations of modern sociology.  7th ed.  Scarborough, 
Ontario: Prentice-Hall. 

Hjelm, J. (2001). Creating the semantic web with RDF.  New York: John Wiley & 
Sons. 

Hillmann, D.  (2005). Using Dublin Core.  Retrieved January 10, 2006, from 
http://dublincore.org/documents/usageguide 

 
3) ผู้แต่ง 2-5 คน  

 
 ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1, & ช่ือผู้แต่งคนท่ี 2.  (ปีพิมพ์).  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์:  
  ส านักพิมพ.์ 
 

http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/a%7b717%7d%7b728%7d%7b673%7d%7b708%7d%7b713%7d%7b687%7d%7b748%7d+%7b699%7d%7b721%7d/a|cdd8a1c4c9afec+bbd1b7c1d2b9d1b9b7ec/-3,-1,0,B/browse
http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/a%7b717%7d%7b705%7d%7b707%7d%7b722%7d+%7b702%7d%7b679%7d%7b712%7d%7b722%7d%7b702%7d/a|cdc1c3d2+bea7c8d2bed4aaadec/-3,-1,0,B/browse
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มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อัครพงศ์ อ้ันทอง, & ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์.  (2549).  การส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม.  เชียงใหม่: สถาบันวิจัย
สังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

Schaie, K.W. & Willis, S.L.  (2002).   Adult development and aging.  5th ed.  
Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

Simpson, G., Sinatra, S.T. & Suarez-Menendes, J. (2004).  Spa medicine: Your 
gateway to the ageless zone.   North Bergen, NJ: Basic Health.                    
  

   หมายเหตุ  สัญลักษณ์ & จะใช้  และ  หรือ  and  แทนก็ได้ 

 
4) ผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า 

ผู้แต่ง 6 คน    ให้ใส่ช่ือผู้แต่งท้ัง 6 คน 
 

       ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1, ช่ือผู้แต่งคนท่ี 2, ช่ือผู้แต่งคนท่ี 3, ช่ือผู้แต่งคนท่ี 4, ช่ือผู้แต่งคนท่ี 5, & 
  ช่ือผู้แต่งคนท่ี 6.  (ปีพิมพ)์.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์:   ส านักพิมพ.์ 
 

 Peter Piot, Bila M. Kapita, Elizabeth N. Ngugi, Jonathan M. Mann, Robert 
Colebunders, & Rudolph Wabitsch. (1992). AIDS in Africa: a manual for 
physicians. Geneva: World Health Organization.  

 
ผู้แต่งมากกว่า 6 คน ให้ใส่ช่ือผู้แต่ง 6 คนแรก และตามด้วยค าว่า และคณะ หรือ et al.  

     
      ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1, ช่ือผู้แต่งคนท่ี 2, ช่ือผู้แต่งคนท่ี 3, ช่ือผู้แต่งคนที่ 4, ช่ือผู้แต่งคนท่ี 5,  

   ช่ือผู้แต่งคนท่ี 6, et al. (ปีพิมพ)์.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์: 
                                  ส านักพิมพ.์ 

 
Peter Piot, Bila M. Kapita, Elizabeth N. Ngugi, Jonathan M. Mann, Robert Colebunders,  
           Rudolph Wabitsch et al. (1992). AIDS in Africa: a manual for physicians.  

Geneva:  World Health Organization.  
 

5) ผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ (editor) ผู้รวบรวม (compiler)  
 

ช่ือผู้แต่ง.  (บรรณาธิการ).  (ปีพิมพ)์.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์:  ส านักพิมพ.์   
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ลีลาภรณ์ บัวสาย.  (บรรณาธิการ).   (2549).  เศรษฐกิจพอเพียง: ร่วมเรียนรู้ สานข่ายขยาย
ผล.  กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

อนุชาติ  พวงส าลี, & อรทัย  อาจอ ่า.  (บรรณาธิการ).  (2529).  การพัฒนาเคร่ืองชี้วัดคุณภาพ
ชีวิตและสังคมไทย.  กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั. 

สมเทพ  ลาชโรจน์, ประสพชัย  นามลาพุทธา, & ศุภชัย  ดลประสิทธ์ิ.  (ผู้รวบรวม).  (2535).  
การจ าแนกเขตการใช้ประโยชนท์รัพยากรดินและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ. กรุงเทพฯ: กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์. 

 Hew, D.  (Ed.).  (2005).  Roadmap to an ASEAN economic community.  
Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.                         

Sharma, K.  (Ed.).  (2003).  Trade policy, growth and poverty in Asian  
developing countries.  London: Routledge. 

Gebbie, K., & Hernandez, L.M.  (Eds.).  (2003).  Who will keep the public 
healthy? : Educating public health professionals for the 21st  
century.   Washington, D.C.: National Academy. 

  
6) ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล  

 
ช่ือนิติบุคคล.  (ปีพิมพ)์.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 

 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.  (2546).  

การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568.  กรุงเทพฯ:  สถาบัน.  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2546).  กรอบยุทธศาสตร์

การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ.  กรุงเทพฯ: ส านกังาน. 
ส านักส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน.  (2549).  คู่มือปฏิบัติการเศรษฐกิจ 

พอเพียงในชุมชนเพ่ือยกระดับรายได้ครัวเรือน. กรุงเทพฯ: ส านัก. 
The International Bank for Reconstruction and Development.  The World Bank. 

(2004).  Addressing HIV/AIDS in East Asia and the Pacific.  
Washington, D.C.: World Bank. 

World Health Organization.  (2001).  How to develop and implement a  
national drug  policy.  Geneva: The Organization.  

 
 
 
 

http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/aWorld+Health+Organization/aworld+health+organization/-3,-1,0,B/browse
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7) ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง  
 

  ชื่อหนังสือ.  (ปีพิมพ)์.  ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ.์ 

 
เอกสารทีไ่ม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง  ให้ใส่ชื่อเรื่องแทนช่ือผู้แต่ง  แล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ 
ส่วนเอกสารที่ระบคุ าว่า  Anonymous  ให้ใช้ค าว่า Anonymous แทนในต าแหน่งช่ือผู้แต่ง  
 
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจการใช้ปุ๋ยในการผลิตพืช.  (2538).  กรุงเทพฯ: กองวิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.     
The idea of holy.  (1959).  [n.p.]: Pelican Books. 
Anonymous.  (1996).  Primary colors: A novel of politics.  London: Vintage.  

 
8) ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ส านกัพิมพ์ ปีพิมพ์ 

 
     ช่ือผู้แต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ์.  [ม.ป.ท.]: ส านักพิมพ.์ 

ช่ือผู้แต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์: [ม.ป.พ.]. 
    ช่ือผู้แต่ง.  [ม.ป.ป.].  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 

ช่ือผู้แต่ง.  [ม.ป.ป.].  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ์.  [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]. 
 
    กาญจนา  แก้วเทพ.  [ม.ป.ป.].  การเข้าใจสังคม: คู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติงานและนกัพัฒนา 
  สังคม.  [ม.ป.ท.]: ส านักเลขาธิการ สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา. 

                 ศุมล ศรสีุขวัฒนา & สุรพล นิตไิกรพจน์.  (2541).  การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์กฎหมาย 
เพ่ือจัดท าคู่มือองค์การบริหารส่วนต าบล.  [ม.ป.ท.: ม.ป.พ]. 

     ไพรัตน์ เดชะรินทร์.  [ม.ป.ป.].  การจัดองค์กรประชาชน: เฉพาะกรณีของกรมการพัฒนา 
   ชุมชน.  กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.]. 
      อัมมาร สยามวาลา.  [ม.ป.ป.].  รายงานการวิจัยเร่ืองตลาดสินเชื่อในชนบทไทย.  กรุงเทพฯ:  
   มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 
       ยงยุทธ  สาระสมบัติ และคณะ.  [ม.ป.ป.].  รายงานการวิจัยมาตรการทางกฎหมายเพ่ือ 
     คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดให้โทษ.  [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]. 
       Singhal, D.P.  (1977).  Buddhism in Southeast Asia.  New Delhi: [n.p.]. 
 Caseley, D.J., & Kumar, K.  (1987).  Project monitoring and   evaluation in agriculture.   

[n.p.]: John Hopkins University Press. 
       David, F.R.  [n.d.].  Strategic management.  [n.p.]: Boyd & Fraser  Publishing. 
 
 

http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/aAnonymus/aanonymus/-3,-1,0,B/browse
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9) หนังสือแปล  
 

  ช่ือผู้แต่งดั้งเดิม.  (ปีพิมพ)์.  ชื่อหนังสือฉบับแปล.  (ช่ือผู้แปล, ผู้แปล).  ครั้งท่ีพิมพ์.   
  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ.์ 

 
      คูนิโอะ, วาย.  (2546).  ชาติและการเติบโตทางเศรษฐกิจ : เกาหลีและไทย.  (สุกัญญา  
                   นิธังกร & อนงค์ โรจน์วณิชย,์ ผู้แปล).  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพม์หาวทิยาลัย     
                   ธรรมศาสตร์.                  
    ล,ี จอง-หว่า.  (2542).  ความเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนามนุษย์ในประเทศ 
                   เกาหลีใต้ ช่วงปี พ.ศ. 2488-2535.  (สายนันทน์ หัสดิน, ผู้แปล).  กรุงเทพฯ:     
                   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต.ิ 

ไฮล์บรอนเนอร์, อาร์ แอล.  (2521).  การสร้างสังคมเศรษฐกิจ.  (ลิลลี่  โกศัยยานนท์ และ 
  คณะ, ผู้แปล).  กรุงเทพฯ: แพร่พทิยา. 

     Laplace, P.S.  (1951).  A philosophical essay on probabilities.  (F.W. Truscott & F.L.  
Emoly, Trans.).  New York: Dover. 

 
10) หนังสือ รายงานการวิจัย หรือ รายงานทางเทคนิคที่มีชื่อชุด 

 
 ช่ือผู้แต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ชื่อหนังสือ.  (ช่ือชุด).  ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
    
 อรพินทร์  ชูชม, & อัจฉรา สุขารมณ์.  (2543).  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 

ของแรงจูงใจภายใน: ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับแรงจูงใจภายใน.  (รายงานการวิจัย  
ฉบับท่ี 76).   กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

                 วิโรฒประสานมติร. 

       Omamo, S.W.  (2003).   Policy Research on African Agriculture: Trends, gaps, and  
challenges.   (Research report No. 21). Netherlands: International Service for  
National Agricultural Research. 

      Nash, G., & Said, J.W. (Eds.).  (1992).  Pathology of AIDS and HIV infection.   
(Major problems in pathology v.26).  Philadelphia: Saunders.  

    
11) หนังสือรายงานการประชุม เอกสารการประชุมวิชาการ (Conference 

proceedings) 

 
 ช่ือผู้จัดท าหรือบรรณาธิการ.  (ปีพิมพ)์.  ชื่อเอกสาร.  ช่ือการประชุม.  สถานท่ีพิมพ์:  

   ส านักพิมพ.์  
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                   หนังสือรายงานการประชุม เอกสารการประชุมวิชาการ: 

  หนังสือรายงานการประชุม  หรือเอกสารการประชุมวิชาการ ที่พิมพ์เผยแพร่  ถ้ามีช่ือการ
ประชุมปรากฏในช่ือเรื่องให้เขียนรายการอ้างอิงแบบเดียวกับการอ้างอิงจากหนังสือ  แต่ถ้าช่ือเรื่องไม่ได้ระบุช่ือการ
ประชุม ให้ใส่ชื่อการประชุมต่อจากรายการช่ือเรื่อง  เช่น 
  ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ.  (2547).  เอกสารการสัมมนา 

ทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบปีท่ี 36 ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  [ขอนแก่น]: ธนาคาร.  

 Nguyen, L. B., Syers, K. & Fujiwara, O. (Eds.).  (2006). Proceedings of a regional 
seminar on Natural Resources and  environmental management in 
the  greater Mekong sub-region: The role of higher education in 
policy design and  

 implementation January 15-17, 2006, Mae Fah Luang University, Chiang Rai,  
 Thailand.  [Chaing Rai]: The Mae Fah Luang University. 

  Shrestha, R.M., Kumar, S., & Martin, S.  (Eds.).  (2005).  Proceedings of Asian Regional  
Workshop on Electricity  and Development: 28-29 April 2005, Asian  
Institute of Technology, Pathumthani, Thailand.  Pathum Thani:  
Asian Institute of Technology. 

  ณรงค์  โฉมเฉลา.  (บรรณาธิการ).  (2542).  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษาใน 
ศตวรรษที่ 21.  เอกสารการประชุมประจ าปีของคณบดีบณัฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศ 
ไทยและการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งท่ี 16.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ ์มหาวิทยาลัย  
อัสสัมชัญ. 

        
  2.2.2  บทความในหนังสือ (หนังสือรวมบทความหลายเร่ือง ผู้แต่งหลายคน) 
 

 ช่ือผู้เขียนประจ าบท.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือบทความ.  ใน ช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ).   
  ชื่อหนังสือ.  (หน้า   -    ).  ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ.์ 

 
  อุกฤษณ์  แพทย์น้อย.  (2530).  หลักการที่แท้จริงของทฤษฎีสัญญาประชาคม.  ใน ธเนศ   
    วงศ์ยานนาวา  (บรรณาธิการ).  รัฐศาสตร์สาร: ปรัชญาและความคิด.  (หน้า 55-75).   

กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊พ. 
  สมหมาย  จันทร์เรือง.  (2540).  กฎหมายและจริยธรรมกับการก้าวไกลของการสื่อสาร.  ใน  

คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ.  4 สิงหาคม 2540 วันสื่อสารแห่งชาติ.   
   (หน้า 8-14).  [ม.ป.ท.]: กระทรวงคมนาคม. 
 



แบบท่ี  1 The American Psychological Association [APA]    26 
 

  Ngo, N.V.  (1988).  Some aspects of cooperation in the Mekong delta.  In  
D.G. Marr & C.P. White (Eds.).  Postwar Vietnam: Dilemmas in socialist  
development.  (pp.163-173).  Ithaca, NY: Cornell University, Southeast  
Asia Program. 

 
  2.2.3  บทความ/เอกสารที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference papers) 

1) กรณีที่รวมจัดพิมพ์เป็นเล่ม มีหัวข้อการประชุม และชื่อการประชมุ 
 

ช่ือผู้เขียน.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือเรื่องบทความ/เอกสาร.  ใน ช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ).    
  ชื่อหัวข้อหรือเร่ืองการประชุม.  ช่ือการประชุม.  (หน้า   -    ).  สถานท่ีพิมพ์:  
  ส านักพิมพ.์ 
 

  วิภา  โกยสโุข.  (2538).  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ.  ใน ส านักหอสมดุ มหาวิทยาลยันเรศวร,  
   & คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอดุมศึกษา  ทบวงมหาวิทยาลัย.   
    ห้องสมุดอัตโนมัติ: แนวทางการพัฒนา.  เอกสารการสัมมนาความร่วมมือระหว่าง 
    ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 13.  (หน้า 20-34).  พิษณุโลก: งานส่งเสริมการ 
    ผลิตต ารา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

  พรรณเพ็ญ เครือไทย. (2546).  การศึกษาวิจัยทางด้านจารึกและเอกสารโบราณของสถาบันวิจัย 
  สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  ใน ภาษา-จารึก ฉบับท่ี 9 การประชุมทางวิชาการ 
  เนื่องในวาระฉลองอายุครบ 7 รอบ ของศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร  
  เร่ือง “จารึกและเอกสารโบราณ : การศึกษาวิจัยในปัจจุบนัและทศิทางใน 
  อนาคต”.  (หน้า 32-59). นครปฐม: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี  
  มหาวิทยาลยัศิลปากร.   

  Heyden, K.  (2005).  Electricity and development-- the Asian perspective.  In Shrestha, 
   R. M., Kumar, S., & Martin, S.  (Eds.).  Proceedings of Asian regional  

workshop on electricity and development: 28-29 April 2005, Asian  
Institute of Technology, Pathumthani, Thailand. (pp. 3-11).  Pathum Thani:  
Asian Institute of Technology. 

                    Hirata, K., Takaoka, Y., Ohta, M., and Ikeda, M..  (2001).  The meaning of  
           LOM and LOM authority tool on HRD.  DC-2001 Preceedings of the  
           international conference on Dublin Core and metadata   
           applications 2001. (pp. 259-262).  Tokyo: National Institute of   
           Informatics (NII).  
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2) กรณีเป็นเอกสารเสนอในการประชุม/สมัมนา ที่ไม่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่ม 
 

ช่ือผู้เขียน.  (ปีพิมพ,์ เดือน).  ชื่อเร่ืองเอกสาร.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ……., 
  สถานท่ีประชุม. 

 
  บัญชร  แก้วส่อง.  (2540).  บทบาทและแนวทางส่งเสริมองค์กรท้องถิ่นในการจัดการป่า 
    อย่างย่ังยืน.  เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เขตกันชน: ยุทธวิธีสู่การ 
    จัดการป่าอยา่งยั่งยืน, กรุงเทพฯ, สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม. 
  สมหมาย  เปรมจิตต.์  (2544). ประสบการณ์จากคัมภีร์ใบลานล้านนา. เอกสารประกอบการ 

  ประชุมทางวิชาการเรื่องการส ารวจสถานภาพอค์ความรู้จากคัมภรี์ใบลานท่ีพบใน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ประเทศไทย, มหาสารคาม, คณะมนุษยศาสตร์และ  

   สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  
  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.  

  Boonlert, P.  (1995).  Fisheries in Thailand’s fishing grounds.  Paper presented  
at the Conference on Future of Fisheries in Thailand, Bangkok, SEAFDEC.  
[in Thai]. 

  Chen, Y. N., Chen, S. J.& Lin, S. C.  (2002).  An Application practice of  the IFLA  
FRBR Model: a metadata case study for the National Palace  
Museum in Taipei.  Paper present at the 65th Annual Meeting of the  
American Society for Information & Technology, Philadelphia, USA. 

 
  2.2.4 บทความในวารสาร 
 

ช่ือผู้เขียนบทความ.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือบทความ.  ชื่อวารสาร, ปีที(่ฉบับท่ี), เลขหน้า. 
 

เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม.  (2549).  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย. 
   วารสารราชบัณฑิตยสถาน, 31(4), 1104-1136.           

      พีรสิทธ์ิ  ค านวณศลิป์ และคณะ.  (2539).  การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   จากการเปดิสะพานมิตรภาพไทย-ลาว.  วารสารวิจัย มข., 1(2), 58-64.         

              [ผู้แต่งมากกว่า 6 คน] 
      Abrams, P.  (1980).  History, sociology, historical sociology. Past and  Present,  

(87), 3-16. 
[วารสารไม่ระบุปีท่ี] 

http://kkulib.kku.ac.th:81/search*tha/a%7b736%7d%7b673%7d%7b707%7d%7b724%7d%7b673%7d%7b736%7d%7b673%7d%7b725%7d%7b706%7d%7b707%7d/a|a1e0c3d4a1a1e0d5c2c3b5d4+bed4bed1b2b9eccae0c3d5b8c3c3c1/-3,-1,0,B/browse
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      Baron, J.N., & Hannan, M.T.  (1994).  The impact of economics on sociology.   
Journal of Economic Literature, 32(September), 1111-1146. 

                    [วารสารไม่ระบุฉบับท่ี แต่ระบเุดือน] 
 Bowen, J.  (2005).  FRBR coming soon to your library?  Library Resources &  

Technical Services,  49(3), 175-188. 

 
 Tennant, R.  (2004).  A bibliographic metadata infrastructure for the twenty-first  

century.  Library Hi Tech,  22(2), 175-181. 

 
  2.2.5  บทความในวารสารที่อยู่ระหว่างการพิมพ ์

 ประจักร  บัวผัน, สุรนาท  ขมะณะรงค์, พรเทพ  ขอขจายเกียรติ, & อารีย์  พรหมโม้.   
(ระหว่างตีพิมพ)์.  การพัฒนาคณุภาพบริการในสถานีอนามัย.  วารสารวิจัย  
มข. (ฉบบับัณฑิตศกึษา). 

  Zuckerman, M., & Kieffer, S.C.  (in press).  Races differences in face-ism:  
Does facial prominence imply dominance?  Journal of  
Personality and Social Psychology. 

  [วารสารยังไม่เผยแพร่ บทความอยู่ในระหว่างตีพิมพ์] 
      Blandford, A., Adams, A., Attfield, S., Buchanan, G., Gow, J., Makri, S. et al.   

(in press).  The PRET A Rapporter framework: evaluating  
          digital libraries from the perspective of information work.   
          Information Processing and Management.  

           [วารสารยังไมเ่ผยแพร่ บทความอยู่ในระหว่างตีพิมพ์] 
                  [ผู้แต่งมากกว่า 6 คน] 

 
  2.2.6  วารสารทั้งฉบับ   

  
     ช่ือบรรณาธิการ.  (ปีพิมพ)์.  ชื่อวารสาร, ปีที(่ฉบับท่ี). 
 
 กุลธิดา  ท้วมสุข.  (บรรณาธิการ).  2545.  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), 2(1). 
 Barlow, D.H. (Ed.).  (1991).  Journal of Abnormal Psychology, 100(3). 

 
  2.2.7  บทความในหนังสือพิมพ์ 
 

 ช่ือผู้เขียนบทความ.  (ปีพิมพ,์ วัน เดือน).  ช่ือบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ,์ หน้า. 
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 อานันท์  ปันยารชุน.  (2541, 29 มีนาคม-1 เมษายน).  ธรรมรัฐ (Good governance) กับ 
  อนาคตของประเทศไทย.  ฐานเศรษฐกิจ, หนา้ 9. 
 Schwartz, J.  (1993, September 30).  Obesity affects economic, social status.  

The Washington Post, p. A1. 
ประเทศไทยได้อะไรจากกฎหมายฟอกเงิน.  (2541, 2-5 สิงหาคม).  ฐานเศรษฐกจิ, หน้า 8. 
New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure.  (1993, July 15).  

The Washington Post, p. A12.           
        [บทความไม่ระบุชื่อผูเ้ขียน] 

 
  2.2.8 บทความในหนังสือสารานุกรม 
 

 ช่ือผู้เขียนบทความ.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือบทความ.  ใน ช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ).   
   ชื่อสารานุกรม.  เล่มที่ (หน้า).  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ.์ 

 
 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. 

  Osmanczyk, E.J.  (1990).  Human Rights.  In Encyclopedia of the United Nations  
and International Agreements.  (pp.390-391).  New York: Taylor and 
Francis. 

 
  2.2.9  วิทยานิพนธ์ 
 

 ช่ือผู้แต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ชื่อวิทยานิพนธ์.  วิทยานิพนธ์ปริญญา. . . สาขาวิชา. . . คณะ. . . 
  สถาบัน. . . 
 
 อนุสรณ์  อณุโณ.  (2541).  วิสามัญฆาตกรรม: อาชญากรรมและการลงทัณฑ์ในสังคมไทย.    

วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ 
มานุษยวิทยา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สันติ  วิจักขณาลัญฉ์.  (2545).  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเป็นฐาน ส าหรับนักศกึษาระดับอุดมศึกษา.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา 
ศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น. 
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Nuankoksoong, P.  (1998).  Morale of the personnel of the Office of 
Accelerated Rural Development in the northeast.  Master thesis in 
Development Sociology, Graduate School, Khon Kaen University. 

Boonmathya, R.  (1997).  Contested concepts of development in rural  
northeastern Thailand.  Ph.D. Dissertation, Department of 
Anthropology, University of Washington, U.S.A. 

 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, School of Information and  
Library Science, University of North Carolina at Chapel Hill.  

 
  2.2.10  เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ (เช่น จุลสาร เอกสารอัดส าเนา) 
 

 ช่ือผู้แต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือเอกสาร.  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ.์  (จุลสาร). 
 ช่ือผู้แต่ง.  (ปีพิมพ์).  ช่ือเอกสาร.  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ.์  (เอกสารอัดส าเนา). 
 
 ให้ใส่ค าว่า ไม่ได้ตีพิมพ์ หรือ Unpublished, จุลสาร หรือ Pamphlet, แผ่นพับ หรือ Brochure,  
 เอกสารอัดส าเนา หรือ Mimeographed หรือ Photocopied โดยใส่ไว้ในเครื่องหมาย (    ) ต่อท้ายสุด 
 
 ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2529).  โครงสร้างแนวทางการ 
  พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6. กรุงเทพฯ:  

ส านักงาน.  (เอกสารอัดส าเนา). 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.  (2536).  ของดีอีสาน.  กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศ 
  ไทย.  (จุลสาร). 
 กุลธิดา  ท้วมสุข.  (2544).  เอกสารประกอบการสอนวิชา 412 758 เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อ 
  การบริหาร: แนวคิดพื้นฐาน.  ขอนแก่น: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนเิทศ 
  ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (ไม่ไดต้ีพิมพ์). 

Institute of International Education.  [n.d.].  Developing human resources.   
Bangkok: IIE. (Pamphlet). 

  Research and Training Center.  (1996).  Guidelines for research report writing.   
Bangkok: RTC.  (Brochure). 
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  2.2.11  บทคัดย่อ 
1) บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ จากสิ่งพิมพ์รวมบทคัดย่อ 

 
ช่ือผู้แต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือวิทยานิพนธ ์[บทคัดย่อ].  วิทยานิพนธ์ปริญญา. . ., สถาบัน. . .  ใน 

  ชื่อสิ่งพิมพ์รวมบทคัดย่อ.  เลขหน้า. 
 
 

 จินตนา  ศรีธรรมา.  (2539).  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดขอนแก่น  
   [บทคัดย่อ]. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.   

ใน บทคัดย่อวิทยานิพนธ์และรายงานการค้นคว้าอิสระ 2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
หน้า 49-50. 

  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) บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ จากฐานขอ้มูลซีดีรอม 
 

ช่ือผู้แต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ชื่อวิทยานิพนธ์ [บทคัดย่อ].  วิทยานิพนธ์ปรญิญา. . . สาขาวิชา. . .  
  คณะ. . . สถาบัน. . .  ค้นเมื่อ วันเดือนปีท่ีค้น, จาก ชื่อฐานข้อมูลซีดีรอม,  
  หมายเลขบทคัดย่อ. 

 
 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. 

 
3) บทคัดย่อบทความวารสาร จากฐานข้อมลูซีดีรอม 

 
 ช่ือผู้เขียนบทความ.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือบทความ [บทคัดย่อ].  ชื่อวารสาร, ปีท่ี(ฉบับท่ี),  
  เลขหน้า.  ค้นเมื่อ วันเดือนปีท่ีค้น, จาก ชื่อฐานข้อมลูซีดีรอม, หมายเลขบทคัดย่อ. 
 
 Fry, G. & Kempner, K.  (1996).  A subnational perspective for comparative research:  

Education and development in northeast Brazil and northeast Thailand  
[Abstract]. Comparative Education, 32(3), 333-60.  Retrieved June 20,  
2000, from ERIC, Abstract No. EJ536499. 
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 Usher, A.D.  (1992).  After the forest: AIDS as ecological collapse in  Thailand  
[Abstract]. Development Dialogue, (1-2), 12-49.  Retrieved April 11, 2001,  
from ERIC, Abstract No. EJ469445. 

 
4) บทคัดย่อหนังสือ จากฐานข้อมูลซีดีรอม 

 
 ช่ือผู้แต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ชื่อหนังสือ [บทคัดย่อ].  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์.  ค้นเมื่อ วันเดือน 
  ปีท่ีค้น, จาก ชื่อฐานข้อมลูซีดีรอม, หมายเลขบทคัดย่อ. 
 
 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. 

 
  2.2.12   การอ้างอิงข้อมูลจากโสตทัศนวัสดุหรือสื่อวิทยุโทรทัศน์ 
 

 ช่ือผู้แต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ชื่อเร่ือง.  [ประเภทสื่อ].  สถานท่ีพิมพ์: ส านกัพิมพ์. 
 
  

 ใส่ช่ือของบุคคลที่รับผิดชอบหลักของสื่อนั้นๆ และระบุหน้าที่ (function) ของ
บุคคลนั้นๆ ไว้ใน   วงเล็บต่อท้ายช่ือ เช่น (ผู้ผลิต) หรือ (Producer), (ผู้บรรยาย) หรือ (Speaker), (ผู้ด าเนิน
รายการ) หรือ (Commentator) ฯลฯ 

 กรณีเป็นเรื่องที่บันทึกไว้ในสื่อโสตทัศนวัสดุ ให้ใส่ข้อความบอกประเภทของสื่อไว้
ในเครื่องหมาย [    ] ต่อท้ายชื่อเรื่อง เช่น [สไลด์] หรือ [Slide], [เทปบันทึกเสียง] หรือ [tape cassette],  [วีดิทัศน์] 
หรือ [Videocassette], [ภาพยนตร์] หรือ [Film] ฯลฯ 

 กรณีเป็นเรื่องที่มาจากรายการเผยแพร่ทางสื่อวิทยุหรือโทรทัศน์ ให้ระบุช่ือ
รายการและสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ท่ีเผยแพร่รายการนั้นไว้ในวงเล็บ ต่อท้ายช่ือเรื่อง 

 
ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ & ส านักงานเกษตร 

อ าเภอบางเลน (ผูผ้ลิต).  (2537).  ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา [วีดิทศัน์]. นครปฐม: 
ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน.  

รุ่ง แก้วแดง, สมพงษ์ จิตระดับ, & ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ (ด าเนินรายการ).  (2543).  1 ปีกับ พ.ร.บ. 
การศึกษาประชาชนได้อะไร [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 
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กาญจนา นาคสกลุ และคณะ.  (ผูบ้รรยาย).  (2538). การอนุรักษ์และส่งเสริมภาษาและ
วรรณคดีไทย [เทปบันทึกเสียง].  กรุงเทพฯ: ชมรมอนุรักษไ์ทย. 

Harrison, J.  (Producer).  (1992).  Changing our minds: The story of Evelyn 
Hooker [Film].  New York: Changing Our Minds, Inc. 

Costa, P.T., Jr. (Speaker).  (1988).  Personality, continuity, and changes of adult 
life [Tape cassette].  Washington, DC: American Psychological 
Association. 

จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์  (ผู้เขียนบท).  (2539, 11 ตุลาคม).  คืนสายรุ้งสู่เจ้าพระยา: สามโคก 
เมืองปทุม.  (รายการกระจกหกดา้น เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7).  
กรุงเทพฯ: ทรีไลอ้อน. 

 
  2.2.13   การอ้างอิงข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ 
   การอ้างอิงเอกสารจากอินเทอร์เน็ตนี้ ดัดแปลงจาก APA Style Electronic Formats 
เขียนโดย George R. Guffey (2001) ซึ่งได้อธิบายหลักเกณฑ์การเขียนอ้างอิงเอกสารจากอินเทอร์เน็ต ที่ควรทราบ
เพิ่มเติมจากรูปแบบของ APA Style โดยทั่วไปดังน้ี 

 การอ้างข้อมูล ควรอ้างจาก web site ที่มีข้อมูลนั้นๆ โดยตรง ไม่ควรอ้างจาก
หน้า home page หรือหน้า menu page ของเอกสาร 

 การพิมพ์ที่อยู่ URL หากพิมพ์ไม่พอ ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แบ่งข้อความหลัง
เครื่องหมาย / (slash) หรือเครื่องหมาย . (dot) 

 การอ้างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e-mail message) ให้อ้างในเนื้อหาของ
เอกสาร (in-text citation) เท่านั้น ไม่ควรน ามารวบรวมไว้ในรายการอ้างอิงเอกสารท้ายเล่ม เพราะข้อมูลจาก       
e-mail จะไม่อยู่ถาวร และสืบค้นต่อเนื่องอีกไม่ได้ 

 ถ้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง ให้ใส่ช่ือเรื่องหรือส่วนหนึ่งของช่ือ
เรื่อง ตามด้วยปีพิมพ์ 

 
   ตัวอย่างการอ้างองิเอกสารอินเทอร์เน็ตรูปแบบต่างๆ 

1) บทความวารสารเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต โดยท่ีวารสารนั้นมีฉบับที่เป็น
สิ่งพิมพ์ (printed version) อยู่ด้วย ไม่ต้องใส่วันท่ีสืบค้น และ URL  

 
ช่ือผู้แต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือเรื่อง [ฉบับอิเล็กทรอนิกส์].  ชื่อวารสาร, ปีที(่ฉบับท่ี), เลขหน้า. 

  
 Honeycutt, E.D., Glassman, M., Zugelder, M.T., & Karande, K.  (2001).  Determinants of  

ethical behavior: A study of autosalespeople [Electronic version].  
Journal of Business Ethics, 32(1), 69-79. 
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Vakkari, P. and Sormunen, E. (2004) The Influence of Relevance Levels  on the  
Effectiveness of Interactive Information Retrieval. [Electronic version].  \

 Journal of the American Society for Information Science and \ 
Technology,  55(11), 963-969. 

 Tseng, Y. H.; Lin, C. J. and  Lin,  Y. I.  (2007).  Text mining techniques for patent  
analysis. [Electronic version]. Information Processing & Management,   

43(5), 1216-1247. 
 

2) บทความวารสารเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่มีฉบับท่ีเป็นสิ่งพิมพ์ 
 

 ช่ือผู้แต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือเรื่อง.  ชื่อวารสาร, ปีที(่ฉบับท่ี), เลขหน้าถ้ามี.  ค้นเมื่อ วันเดือนป ี
  ที่ค้น, จาก URL 
  

Jensen, S.  (2000).  Ethical underpinnings for multidisciplinary practice in the 
United States and abroad: Are accounting firms and law firms really 
different?  Online Journal of Ethics, 3(1).  Retrieved  August 20, 2001, 
from http://www.stthom.edu/cbes/ethunder.html 

      Mursu, A, Luukkonen, I. and Korpela, M.  (2007).  Activity Theory in information systems  
research and practice - theoretical underpinnings for an information systems  
development method.  Information Research, 12(3), Retrieved July 5, 
2007, from http://informationr.net/ir/12-3/paper311.html 

      Beall, J.  (2005).  Metadata and data quality problems in digital library.  Journal 
of Digital Information,  6(3),  Retrieved September 15, 2006, from 
http://judi.tama.edu/ articles/v06/i03/Beall 

           Mimno, D., Crane, G. & Jones, A.  (2005).  Hierarchical Catalog Records implementing a  
FRBR Catalog.  D-Lib Magazine, 11(10), Retrieved  March 15, 2006, from 
http://dlib.anu.edu.au/dlib/october05/crane/10crane.html 

 
3) บทความหนังสือพิมพ์บนอนิเทอร์เน็ต 

 
 ช่ือผู้แต่ง.  (ปีพิมพ,์ วัน เดือน).  ช่ือเรื่อง.  ชื่อหนังสือพิมพ.์  ค้นเมือ่ วันเดือนปีท่ีค้น,  

  จาก URL 
 
 
 

http://www.stthom/
http://judi.tama.edu/
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  เพ็ญพิชญา  แซเ่ตียว.  (2545, 24 กรกฎาคม).  มีน ้าใช้ในสวนท้ังปีดว้ยวิธีระบบฉีดฝอย.   
ไทยรัฐ.  ค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2545, จาก http://www.avantgothai.com/ 
mazingo/news/thairath/agricult/agr1.html 

        ทีมเศรษฐกิจ.  (2 กรกฎาคม 2550).  ร าลึกวิกฤติเศรษฐกิจ 2 กรกฎา 10 ปีบนคราบน ้าตา 
   ประเทศไทย. ไทยรัฐ.  ค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2550, จาก http://www.thairath. 
   co.th/news.php?section=economic02&content=52486   
  Hilts, P.J.  (1999, February 16).  In forecasting their emotions, most people  
   flunk out. New York Times.  Retrieved November 21, 2000, from  

http://www.nytimes.com 
   Ekachai, S.  (2007, July 05). Hidden survivors.  Bankkok Post. Retrieved  
   July 6, 2007, from http://www.bangkokpost.com/050707_Outlook/  

05Jul2007_out01.php 

 
4) ข้อมูลจาก web site ของหน่วยงานต่างๆ 

 
 ช่ือผู้แต่งหรือช่ือหน่วยงาน.  (ปีพิมพ)์.  ชื่อเร่ือง.  ค้นเมื่อ วันเดือนปีท่ีค้น, จาก URL. 
  
 
 เครือข่ายกาญจนาภเิษก.  (2541).  โครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์.  ค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2542, จาก  
  http://www.rdpb. go.th/project/Pj117.html 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย.  (2543).  เศรษฐกิจพอเพียง.  ค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2545,  
จาก http://www.mcot.or.th/king/king_news16.htm 

 กระทรวงอุตสาหกรรม.  (2547).  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของกลุ่ม 

อุตสาหกรรมหลัก.  ค้นเมื่อ  4 กันยายน 2547,  จาก http://www.industry. 
go.th/min/policy/competstra/develop.htm 

 Koanantakool, T.  (1999).  Getting ready for the new Millennium: What are  
the Thai Government’s actions toward the year 2000?.  Retrieved  
August 20, 1999, from http://www.nectec.or.th/it-projects/ 

 U.S. General Accounting Office.  (1997).  Telemedicine: Federal strategy is  
needed to guide investments.  Retrieved September 15, 2000, from 
http://www.access.gpo.gov/su_docs/aces/aces160.shtml?/gao/ 
index.html   

                    
 

http://www.avantgothai.com/%20mazingo/news/
http://www.avantgothai.com/%20mazingo/news/
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Brown, A. (2003).  Preserving the digital heritage: building a digital archive for UK  
government records.  Online Information 2003 Proceeding.  Retrieved   
August 20, 2003, from http://www.nationalarchives.gov.uk/preservation/ 
digitalarchive/pdf/brown.pdf 

Department of Culture Ministry of Tourism &C ulture Government of  India.  
(2004).  National mission for manuscripts: report of the first year  
February 2003-February 2004. Retrieved  June 10, 2005, from 
http://namami.nic.in/nmm_final.pdf 

 
5) ข้อมูลจาก web site ของบุคคล ไม่ระบุแหล่ง/หน่วยงานที่สังกัด 

 
 ช่ือผู้แต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ชื่อเร่ือง.  ค้นเมื่อ วันเดือนปีท่ีค้น, จาก URL. 
  

  มีชัย ฤชุพันธุ์.  (2545, 8 กรกฎาคม).  ความคิดเสรีของมีชัย: การปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ.  ค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2545, จาก 
http://www.meechaithailand. com/meechai/showshtml 

  ชนิดา จรรยาเพศ แบมฟอร์ด.  [ม.ป.ป.].  โลกาภิวัตน์ กับความมัน่คงทางอาหารของผู้บริโภค.   
   ค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2545, จาก http://www.focusweb.org/publications/ 
   Thai/ 2002/logapiwat.html 
        ครรชิต มาลัยวงศ์.  (2546).  ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับการจัดการมาตรฐานไอซีที.  ค้นเมื่อ 6  

          กรกฎาคม 2550, จาก http://www.drkanchit.com/ictstandard/ict_ 
          content/introict1.pdf. 

 Gordon, C.H., Simmons, P., & Wynn, G.  (2001).  Plagiarism: What it is,  
and how to avoid it.  Retrieved July 24, 2001, from 
http://www.zoology.ubc.ca/bpg/plagiarism.htm 

Weisbrot, M., Baker, D., Kraev, E., & Chen, J.  (2001, July 11).  The scorecard on 
globalization 1980-2000: Twenty years of diminished progress.   
Retrieved July 23, 2002, from http://www.cepr.net/globalization/ 
scorecard_on_globalization.htm 

  Bontas, E.P.  (2005).  Practical experiences in building Ontology-based  
            Retrieval Systems.  Retrieved January 20, 2006, from  
            http://userpage.fu-berlin.de/~paslaru/papers/swcase2005.pdf 

 
 
 

http://www.nationalarchives.gov.uk/preservation/
http://namami.nic.in/
http://www.cepr.net/globalization/%20scorecard_
http://www.cepr.net/globalization/%20scorecard_
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6) ข้อมูลจาก web site ไม่ระบุชื่อผู้เขียนหรือผู้จัดท า 
 

 ชื่อเร่ือง.  (ปีพิมพ)์.  ค้นเมื่อ วันเดือนปีท่ีค้น, จาก URL. 
  

  ไต้หวันมุ่งตลาดกล้องดิจิตอลแทนธุรกิจผลิตคอมพ์. (2544, 14 สิงหาคม).  ค้นเมื่อ  
  23 กรกฎาคม 2545, จาก http://technology.mweb.co.th/hotnews/7078.html 

Globalization.  (1997, February 3).  Retrieved July 23, 2002, from  
http://www.mirror.org/kurt.loeb/Globalization.html 

The Tree roots of OIL.  (2000).  Retrieved  May 14, 2004, from http://www.  
ontoknowledge.org/oil/TR/existingwork.html 

          ABC A logical model for metadata interoperability.  (1999).  Retrieved   
  December 9, 2005, from  http://www.ilrt.bris.ac.uk/discovery/ 
  harmony/docs/abc/abc_draft.html 

 
7) ข้อมูลจากจดหมายหรือข้อความ (message) ที่โพสท์เข้าไปในกลุ่มข่าว 
  (newsgroup) หรือกลุ่มอภิปราย (discussion group) บนอินเทอร์เน็ต 

 
 ช่ือผู้เขียน.  (วันท่ีที่ส่งข้อความ).  ชื่อเร่ืองจากส่วน subject.  Message posted to  
   ระบุท่ีอยู่ของกลุ่มข่าวหรือกลุ่มอภปิราย 
 

   Nicholson, S.  (2002, July 24).  Information technology & libraries.  Message  
posted to jesse@listserv.utk.edu 

 Winship, I.  (2002, July 23).  CD-ROM usage monitoring.  Message posted to  

pacs-l@listserv.uh.edu 
 Yudkin, M.  (2001, July 4).  The marketing minute: Truth is always in  
  season. Message posted to news://biz.commerce 

   
หมายเหตุ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (personal e-mail letter) อ้างอิงไว้ในเนื้อเรื่อง

ได้ แตไ่ม่ต้องอ้างอิงรายการไว้ท้ายเล่ม 
 
  2.2.14   การอ้างอิงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 

 ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์.  (วัน เดือน ปีท่ีสัมภาษณ์).  สัมภาษณ์.  ต าแหน่ง.  หน่วยงานที่สังกัดหรือ 
  ที่อยู่. 
  

ปริญญา  จินดาประเสริฐ.  (20 สิงหาคม 2542).  สัมภาษณ์.  อธิการบดี.  มหาวิทยาลัย 
  ขอนแก่น. 

http://www/
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 สมควร  ดีประเสริฐ.  (11 มิถุนายน 2542).  สัมภาษณ์.  ราษฎร.  หมู่บ้านโนนม่วง ต.ศลิา  
  อ.เมือง จ.ขอนแก่น. 
 Skoonchai, S.  (2007, August 22).  Interview.  President.  Khon Kaen University. 

 
  2.2.15  การอ้างอิงเอกสารซ้อนเอกสาร 

   ให้เขียนรายการอ้างอิงตามวิธีการอ้างอิงเอกสารแต่ละประเภท โดยอาจเริ่มจาก
รายการเอกสารดั้งเดิม ตามด้วยค าว่า อ้างถึงใน (cited in) แล้วตามด้วยเอกสารที่น าข้อมูลไปอ้าง หรือเริ่มจาก
รายการเอกสารที่น าข้อมูลไปอ้าง ตามด้วยค าว่า อ้างจาก (cited from) แล้วตามด้วยเอกสารดั้งเดิม ดังตัวอย่าง 
   1)  เร่ิมจากรายการเอกสารด้ังเดิม 
  Ngo, N.V.  (1988).  Some aspects of cooperation in the Mekong delta.  In D.G. Marr &  

C.P. White (Eds.).  Postwar Vietnam: Dilemmas in socialist development.   
(pp. 163-173).  Ithaca, NY: Cornell University, Southeast Asia Program.   
อ้างถึงใน พีรสิทธ์ิ  ค านวณศิลป์ และคณะ.  (2539).  การศึกษาผลกระทบทางด้าน 
เศรษฐกิจและสังคมจากการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว.  วารสารวิจัย มข., 1(2),  
58-64.          

  
   2)  เร่ิมจากรายการเอกสารที่น าข้อมูลไปอ้าง 

 พีรสิทธ์ิ  ค านวณศลิป์ และคณะ.  (2539).  การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  จากการเปดิสะพานมิตรภาพไทย-ลาว.  วารสารวิจัย มข., 1(2), 58-64.  อ้างจาก   
  Ngo, N.V.  (1988).  Some aspects of cooperation in the Mekong delta.   

In D.G. Marr & C.P. White (Eds.).  Postwar Vietnam: Dilemmas in socialist  
development.  (pp. 163-173).  Ithaca, NY: Cornell University, Southeast Asia  
Program.  

 
  2.2.16  การอ้างอิงเอกสารภาษาไทย ในวิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 

   ให้เขียนรายการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุค าว่า [in Thai] ต่อท้ายรายการ  
ดังตัวอย่าง 
  Tuamsuk, K.  (2001).  Digital library education in library and information science  

curriculum.  KKU J lib & Info Sci, 19(3), 1-12.  [in Thai]. 
  Samutkhup, S. and Kittiarsa, P.  (2003).  Why was a female lower garment used  
   as a wrapper of  palm-leaf manuscripts in Northeast Thailand? An  
   anthropology approach to Isan-palm-leaf manuscripts.  Art & Culture  
   Magazine, 24(6), 82-95. [in Thai]. 
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Office of National Economic & Social Development Board. (2002). One Tumbon One  
Product. Retrieved  February 14, 2004, from http://ie.nesdb.go.th/gd/html/ 
forms/Projects/TumBonProject/TumBonExPlain/TumBonProjectExPlain.htm.  
[in Thai] 

 
   2.3     การจัดเรียงและการพิมพ์รายการอ้างอิงท้ายเล่ม 
  2.3.1 รายการเอกสารทุกชิ้นที่ถูกอ้างไว้ในส่วนเนื้อเร่ืองให้น ามารวบรวมไว้ในส่วนท้ายเรื่อง 
ภายใต้หัวข้อว่า บรรณานุกรม หรือ Bibliography หรือ เอกสารอ้างอิง หรือ References 
  2.3.2 จัดเรียงรายการเอกสารดังนี ้

1) เรียงตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง ส าหรับกรณีที่ได้ใช้วิธีอ้างอิงในเนื้อเรื่องแบบช่ือ-
ปี หรือแบบตัวเลขชนิดที่เป็น reference-order number โดยมีหลักการเรียงดังนี ้

 ใช้หลักการเรียงตามแบบพจนานุกรม ในกรณีที่มีทั้งเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ให้เรียงรายการเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนจนหมด แล้วจึงเรียงรายการเอกสารภาษาอังกฤษ 

 กรณี ช่ือผู้แต่งซ ้ากัน หรือผู้แต่งคนเดียวกัน ให้จัดเรียงรายการเอกสาร
ตามล าดับปีพิมพ์ หากปีพิมพ์ซ ้ากันให้ระบุตัวอักษร ก ข ค. . .หรือ a b c . . . ต่อจากปีพิมพ์ด้วย และจัดเรียง
รายการตามล าดับอักษรช่ือเรื่อง หากผู้แต่งคนเดิมมีทั้งรายการเอกสารที่แต่งคนเดียว และแต่งร่วมกับบุคคลอื่น ให้
จัดเรียงรายการเอกสารที่แต่งคนเดียวก่อน แล้วจึงตามด้วยรายการเอกสารที่แต่งร่วมกับบุคคลอื่น ส าหรับการพิมพ์ 
ให้พิมพ์ช่ือเต็มเฉพาะรายการแรก รายการต่อๆ ไป ให้ใช้เครื่องหมายขีดเส้นใต้ (underline) พิมพ์ติดต่อกัน 6-8 ครั้ง
และจบด้วยเครื่องหมาย . หรือ , แล้วแต่กรณี ดังตัวอย่างรายการเอกสารข้างล่างนี้ 

 ประเวศ  วะสี.  (2539).  พุทธศาสนากับ . . . 
 ประเวศ  วะสี.  (2541ก).  ประชาคม . . . 
 ประเวศ  วะสี.  (2541ข).  วิกฤติการณ์. . . 
   ประเวศ  วะสี, & ทานากะ, วาย.  (2533).  การพัฒนา . . . 
  ประเวศ  วะสี, & อคิน  รพีพัฒน ์, ม.ร.ว.   (2536).  ชุมชน. . . 
 
  ให้พิมพ์เป็น 
  ประเวศ  วะสี.  (2539).  พุทธศาสนากับ . . . 
  ______.  (2541ก).  ประชาคม . . . 
  ______.  (2541ข).  วิกฤติการณ์. . . 
  ______, & ทานากะ, วาย.  (2533).  การพัฒนา . . . 
  ______, & อคิน  รพีพัฒน ์, ม.ร.ว.   (2536).  ชุมชน. . . 
  การใส่เครื่องหมาย ______. ใช้กับผู้แต่งคนแรกเท่านั้น 

 
2) เรียงตามล าดับการอ้างในเนื้อเร่ือง ส าหรับกรณีที่ได้ใช้วิธีอ้างอิงในเนื้อเรื่องแบบ  

ตัวเลขชนิดที่เป็น cited-order number โดยต้องใส่หมายเลขก ากับไว้ข้างหน้ารายการเอกสารให้ตรงกับท่ีอ้างอิงไว้
ในเนื้อเรื่อง 

http://ie.nesdb.go.th/gd/html/
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  2.3.3 หลักการพิมพ์ท่ีควรทราบ 

1) พิมพ์เครื่องหมายใดๆ ต่อท้ายข้อความโดยไม่ต้องเว้นวรรค หลังเครื่องหมาย
มหัพภาค (.) ให้เว้น 2 (เคาะ space bar 2 ครั้ง) หลังเครื่องหมายจุลภาค (,) โคลอน (:) เซมิโคลอน (;) ให้เว้น 1 
(เคาะ space bar 1 ครั้ง) ดังตัวอย่าง 

 
  ประเวศ  วะสี. (2541).  ประชาคม…………. 
  …….developing countries.  London: Prentice-Hall 
  วารสารพุทธศาสน์ศึกษา, 2(3), 5-21. 
  Baron, J.N., & Hannan, M.T.  (1994). The impact of……….. 
 X ประเวศ  วะสี.  (2541 ). ประชาคม…………. 
 X …….developing countries .  London:  Prentice-Hall 
 X วารสารพุทธศาสน์ศึกษา     , 2 (3),   5-21. 
 X Baron, J.N., & Hannan, M.T. (1994). The impact of…… 
 

2) หากพิมพข์อ้ความไม่พอใน 1 บรรทดั เม่ือข้ึนบรรทดัใหม่ให้ยอ่หน้าล ้ าเขา้ไป 
(indent) ประมาณ 4-8 ตวัอกัษร (เคาะ space bar 4-8 คร้ัง) ดงัตวัอยา่ง 

 วิคเตอร์, เครี่, & นภาภรณ์  หะวานนท์.  (2538).  การมีส่วนร่วมเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิงใน 
  ครอบครัวไทย: นัยยะที่มีต่อการพัฒนาประเทศและสวัสดิการสังคม.  กรุงเทพฯ:  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

     ย่อหน้า 
  

3) ควรค านึงถึงความถูกต้องทางภาษาและหลักการพิมพ์ มากกว่าความสวยงาม ไม่
จ าเป็นต้องจัดขอบขวาให้ตรงกันเพื่อความสวยงาม โดยยอมตัดค าหรือพิมพ์แบบผิดๆ ดังตัวอย่าง 
                   Ngo, N.V.  (1988).  Some aspects of cooperation in the Mekong delta.  In  
   D.G. Marr & C.P. White (Eds.).  Postwar Vietnam: Dilemmas  
   in socialist development.  (pp. 163-173).  Ithaca, NY: Cornell  
   University, Southeast Asia Program.   
                พีรสิทธ์ิ ค านวณศลิป์ และคณะ.  (2539).  การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

   จากการเปดิสะพานมิตรภาพไทย-ลาว.  วารสารวิจัย มข., 1(2), 58-64.                 
               X Ngo, N.V. (1988 ).  Some aspects of cooperation in the Mekong  delta.  In    

D.G. Marr & C.P.  White (Eds.).  Postwar Vietnam: Dilemmas in socialist 
development. (pp. 163-173). Ithaca, NY: Cornell University, Southeast Asia 
Program.   

X  พีรสิทธ์ิ ค านวณศลิป์ และคณะ.  (2539).  การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
จากการเปดิสะพานมิตรภาพไทย-ลาว. วารสารวิจัย มข., 1(2), 58-64.        

 
 ------------------ 
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ตัวอย่างที่ 1 การอ้างอิงแบบชื่อปี (ในเนื้อเร่ือง) และบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)* 
 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากระดับปริญญาตรี กล่าวคือ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในระดับที่ออกไปสู่
โลกแห่งการท างานได้ (the world of works) ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจะบรรจุเนื้อหาของ
สาขาวิชาไว้อย่างครบถ้วน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้รอบในสาขาของตนจนสามารถออกไปท างานท่ีใช้ความรู้ในสาขาวิชา
นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนให้มีโลกทัศน์ 
และสามารถรู้คิดในระดับที่สามารถองค์ความรู้ได้ (สุรวุฒิ ปัดไธสง, 2540) 
 การสร้ างองค์ ความรู้  (body of knowledge) เป็ นกระบวนการที่ มี ระเบี ยบวิธีที่ เรี ยกว่ า วิ ธี วิทยา 
(methodology) อันเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่ต้องอาศัยการฝึกฝนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี และเป็นหัวใจของ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Babbie, 1991) ด้วยเหตุที่การวิจัยได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการสร้างองค์ความรู้ที่
ส าคัญ สถาบันการศึกษาช้ันสูงซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีภารกิจส าคัญในการ
ฝึกปรือผู้ที่จะท าการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้แก่สังคม (อุทัย ดุลยเกษม, 2538) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า นักวิจัยจะ
สามารถสร้างองค์ความรู้ที่ดีมีประโยชน์ให้แก่สังคมมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นั่นคือ ต้องมีหลักสูตรที่ก าหนดรายวิชาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของสถาบัน ประกอบกับมีการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาศึกษาที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐานเหมาะกับ
หลักสูตร และที่ส าคัญคือ มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย โดยเฉพาะด้านวิธี
วิทยาการวิจัย และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยอย่างเพียงพอที่จะสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้เข้ามาศึกษาได้
เป็นอย่างดี 
 โดยทั่วไปแล้ว ค าว่าวิธีวิทยา มักจะใช้ในความหมายว่าเป็นวิธีการ (methods) ที่นักวิชาการในแต่ละสาขา
ใช้ในการน ามาพิจารณาอธิบาย หรือใช้เหตุผลในการท าความเข้าใจเรื่องต่างๆ ในวิชานั้นๆ อย่างไรก็ตาม อุทัย  ดุลย
เกษม (2538) ให้ทัศนะว่า นักปรัชญามักจะใช้ค าว่าวิธีวิทยาในความหมายเดียวกันกับค าว่า ทฤษฎีแห่งความรู้ 
(epistemology) ดังนั้นค าว่าวิธีวิทยาจึงมีความหมายกว้างกว่าวิธีการคือ มีความหมายที่ครอบคลุมกระบวนการ
ตรวจสอบศึกษาหาความรู้ทั้งในเชิงเทคนิค (techniques) และหลักการทางปรัชญา (philosophical principles). . 
. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
บรรณานุกรม 

 
พรศักดิ์  ผ่องแผ้ว.  (2528).  วิทยาการแสวงหาความรู้กับการศึกษารัฐศาสตร์.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสโุขทัย  

ธรรมาธริาช. 
สุรวุฒิ  ปัดไธสง.  (2540).  การสร้างองค์ความรู้: ศึกษาจากปริญญานิพนธ์มหาบัณฑติภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย     

ศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. 2535-2538.  วารสารบัณฑิตศึกษา, 1(1), 24-41.                      
อุทัย  ดุลยเกษม.  (2538).  การสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา สังคมและวฒันธรรม.   

กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
Babbie, E.R.  (1991).  The practice of social research.  3rd ed.  Belmont, CA: Wadsworth  

Publishing. 
Birren, J., & Fisher, L.  (1990).  The elements of wisdom: Overview and integration.  In R.J. 

Sternberg (Ed.).  Wisdom: Its nature, origins, and development.  (pp.317-332).  
Cambridge, England: Cambridge University Press. 

                                           
*ตัวอย่างนี้คัดและปรับแต่งจาก สุรวุฒิ ปัดไธสง. (2540). การสร้างองค์ความรู้: ศึกษาจากปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิตภาคพิเศษ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2535-2538.  วารสารบัณฑิตศึกษา, 1(1), 24-41. 
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ตัวอย่างที่ 2 การอ้างอิงแบบชื่อปี (ในเนื้อเร่ือง) และเอกสารอ้างอิง (ท้ายเล่ม)* 
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากระดับปริญญาตรี กล่าวคือ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในระดับที่ออกไปสู่
โลกแห่งการท างานได้ (the world of works) ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจะบรรจุเนื้อหาของ
สาขาวิชาไว้อย่างครบถ้วน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้รอบในสาขาของตนจนสามารถออกไปท างานท่ีใช้ความรู้ในสาขาวิชา
นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนให้มีโลกทัศน์ 
และสามารถรู้คิดในระดับที่สามารถองค์ความรู้ได้ (สุรวุฒิ  ปัดไธสง, 2540) 

 การสร้ างองค์ ความรู้  (body of knowledge) เป็ นกระบวนการที่ มี ระเบี ยบวิธีที่ เรี ยกว่ า วิ ธี วิทยา 
(methodology) อันเป็นการอันเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่ต้องอาศัยการฝึกฝนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี และเป็น
หัวใจของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Babbie, 1991) ด้วยเหตุที่การวิจัยได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการสร้างองค์
ความรู้ทีส่ าคัญ สถาบันการศึกษาช้ันสูงซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีภารกิจส าคัญใน
การฝึกปรือผู้ที่จะท าการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้แก่สังคม (อุทัย  ดุลยเกษม, 2538) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า 
นักวิจัยจะสามารถสร้างองค์ความรู้ที่ดีมีประโยชน์ให้แก่สังคมมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นั่นคือ ต้องมีหลักสูตรที่ก าหนดรายวิชาการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน ประกอบกับมีการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาศึกษาที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐาน  
เหมาะกับหลักสูตร และที่ส าคัญคือ มีอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย โดยเฉพาะด้าน
วิธีวิทยาการวิจัย และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยอย่างเพียงพอที่จะสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้เข้ามาศึกษา
ได้เป็นอย่างดี 
 โดยทั่วไปแล้ว ค าว่าวิธีวิทยา มักจะใช้ในความหมายว่าเป็นวิธีการ (methods) ที่นักวิชาการในแต่ละสาขา
ใช้ในการน ามาพิจารณาอธิบาย หรือใช้เหตุผลในการท าความเข้าใจเรื่องต่างๆ ในวิชานั้นๆ อย่างไรก็ตาม อุทัย       
ดุลยเกษม (2538) ให้ทัศนะว่า นักปรัชญามักจะใช้ค าว่าวิธีวิทยาในความหมายเดียวกันกับค าว่า ทฤษฎีแห่งความรู้ 
(epistemology) ดังนั้นค าว่าวิธีวิทยาจึงมีความหมายกว้างกว่าวิธีการคือ มีความหมายที่ครอบคลุมกระบวนการ
ตรวจสอบศึกษาหาความรู้ทั้งในเชิงเทคนิค (techniques) และหลักการทางปรัชญา (philosophical principles). . 
. 

 --------------------- 
เอกสารอ้างอิง 

สุรวุฒิ  ปัดไธสง.  (2540).  การสร้างองค์ความรู้: ศึกษาจากปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิตภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย  
 ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2535-2538.  วารสารบัณฑิตศึกษา, 1(1), 24-41.                      
อุทัย  ดุลยเกษม.  (2538).  การสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม.   
 กรุงเทพฯ:  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
Babbie, E. R.  (1991).  The practice of social research.  3rd ed.  Belmont, CA: Wadsworth  
 Publishing. 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2535-2538.  วารสารบัณฑิตศึกษา, 1(1), 24-41. 
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ตัวอย่างที่ 3 การอ้างอิงแบบตัวเลขชนิด reference-order number (ในเนื้อเร่ือง) และเอกสารอ้างอิง  
  (ท้ายเล่ม)* 
 

 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากระดับปริญญาตรี กล่าวคือ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในระดับที่ออกไปสู่
โลกแห่งการท างานได้ (the world of works) ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจะบรรจุเนื้อหาของ
สาขาวิชาไว้อย่างครบถ้วน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้รอบในสาขาของตนจนสามารถออกไปท างานท่ีใช้ความรู้ในสาขาวิชา
นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนให้มีโลกทัศน์ 
และสามารถรู้คิดในระดับที่สามารถองค์ความรู้ได้ [1] 
 การสร้างองค์ความรู้  (body of knowledge) เป็นกระบวนการที่มีระเบียบวิธีที่ เรียกว่า วิธีวิทยา 
(methodology) อันเป็นการอันเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่ต้องอาศัยการฝึกฝนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี และเป็น
หัวใจของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [3] ด้วยเหตุที่การวิจัยได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการสร้างองค์ความรู้ที่ส าคัญ 
สถาบันการศึกษาช้ันสูงซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีภารกิจส าคัญในการฝึกปรือผู้ที่
จะท าการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้แก่สังคม [2] ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า นักวิจัยจะสามารถสร้างองค์ความรู้ที่ดีมี
ประโยชน์ให้แก่สังคมมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา นั่นคือ ต้องมีหลักสูตรที่ก าหนดรายวิชาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน 
ประกอบกับมีการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาศึกษาที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐานเหมาะกับหลักสูตร และที่ส าคัญคือ มี
อาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย โดยเฉพาะด้านวิธีวิทยาการวิจัย และมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยอย่างเพียงพอที่จะสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้เข้ามาศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 โดยทั่วไปแล้ว ค าว่าวิธีวิทยา มักจะใช้ในความหมายว่าเป็นวิธีการ (methods) ที่นักวิชาการในแต่ละสาขา
ใช้ในการน ามาพิจารณาอธิบาย หรือใช้เหตุผลในการท าความเข้าใจเรื่องต่างๆ ในวิชานั้นๆ อย่างไรก็ตาม อุทัย  ดุลย
เกษม ให้ทัศนะว่า นักปรัชญามักจะใช้ค าว่าวิธีวิทยาในความหมายเดียวกันกับค าว่า ทฤษฎีแห่งความรู้ (epistemology) 
ดังนั้นค าว่าวิธีวิทยาจึงมีความหมายกว้างกว่าวิธีการคือ มีความหมายที่ครอบคลุมกระบวนการตรวจสอบศึกษาหาความรู้
ทั้งในเชิงเทคนิค (techniques) และหลักการทางปรัชญา (philosophical principles) [2] 

--------------------- 
 

เอกสารอ้างอิง 
1.   สุรวุฒิ  ปัดไธสง.  (2540).  การสร้างองค์ความรู้: ศึกษาจากปริญญานิพนธ์มหาบัณฑติภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัย

 ศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. 2535-2538.  วารสารบัณฑิตศึกษา, 1(1), 24-41.                      
2.   อุทัย  ดุลยเกษม.  (2538).  การสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม.   
 กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
3.   Babbie, E. R.  (1991).  The practice of social research.  3rd ed.  Belmont, CA: Wadsworth 

Publishing. 
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ตัวอย่างที่ 4 การอ้างอิงแบบตัวเลขชนิด cited-order number (ในเนื้อเร่ือง) และเอกสารอ้างอิง  
  (ท้ายเล่ม)* 
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากระดับปริญญาตรี กล่าวคือ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในระดับที่ ออกไปสู่
โลกแห่งการท างานได้ (the world of works) ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจะบรรจุเนื้อหาของ
สาขาวิชาไว้อย่างครบถ้วน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้รอบในสาขาของตนจนสามารถออกไปท างานท่ีใช้ความรู้ในสาขาวิชา
นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนให้มีโลกทัศน์ 
และสามารถรู้คิดในระดับที่สามารถองค์ความรู้ได้ [1] 
 การสร้ างองค์ ความรู้  (body of knowledge) เป็ นกระบวนการที่ มี ระเบี ยบวิธีที่ เรี ยกว่ า วิ ธี วิทยา 
(methodology) อันเป็นการอันเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่ต้องอาศัยการฝึกฝนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี และเป็น
หัวใจของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [2] ด้วยเหตุที่การวิจัยได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการสร้างองค์ความรู้ที่ส าคัญ 
สถาบันการศึกษาช้ันสูงซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีภารกิจส าคัญในการฝึกปรือผู้ที่
จะท าการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้แก่สังคม [3] ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า นักวิจัยจะสามารถสร้างองค์ความรู้ที่ดีมี
ประโยชน์ให้แก่สังคมมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา นั่นคือ ต้องมีหลักสูตรที่ก าหนดรายวิชาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน 
ประกอบกับมีการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาศึกษาที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐานเหมาะกับหลักสูตร และที่ส าคัญคือ มี
อาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย โดยเฉพาะด้านวิธีวิทยาการวิจัย และมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้เข้ามาศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 โดยทั่วไปแล้ว ค าว่าวิธีวิทยา มักจะใช้ในความหมายว่าเป็นวิธีการ (methods) ที่นักวิชาการในแต่ละสาขา
ใช้ในการน ามาพิจารณาอธิบาย หรือใช้เหตุผลในการท าความเข้าใจเรื่องต่างๆ ในวิชานั้นๆ อย่ างไรก็ตาม อุทัย      
ดุลยเกษม ให้ทัศนะว่า นักปรัชญามักจะใช้ค าว่าวิธีวิทยาในความหมายเดียวกันกับค าว่า ทฤษฎีแห่งความรู้  
(epistemology) ดังนั้นค าว่าวิธีวิทยาจึงมีความหมายกว้างกว่าวิธีการคือ มีความหมายที่ครอบคลุมกระบวนการ
ตรวจสอบศึกษาหาความรู้ทั้งในเชิงเทคนิค (techniques) และหลักการทางปรัชญา (philosophical principles) [3] 

--------------------- 
 

เอกสารอ้างอิง 
1.   สุรวุฒิ  ปัดไธสง.  (2540).  การสร้างองค์ความรู้: ศึกษาจากปริญญานิพนธ์มหาบัณฑติภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. 2535-2538.  วารสารบัณฑิตศึกษา, 1(1), 24-41.                      
2.   Babbie, E.R. (1991). The practice of social research.  3rd ed.  Belmont, CA: Wadsworth Publishing. 
3.   อุทัย  ดุลยเกษม.  (2538).  การสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม.   
 กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

                                           
*ตัวอย่างนี้คัดและปรับแต่งจาก สุรวุฒิ ปัดไธสง. (2540). การสร้างองค์ความรู้: ศึกษาจากปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิตภาคพิเศษ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2535-2538.  วารสารบัณฑิตศึกษา, 1(1), 24-41. 


