2

สารบัญ
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA

5

1. การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา

6

1.1 หลักเกณฑ์การลงรายการผู้แต่ง

10

(1) ผู้แต่งชาวไทย

10

(2) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ

10

(3) ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์

11

(4) ผู้แต่งที่เป็นพระภิกษุทั่วไปและพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์

11

(5) ผู้แต่งมียศทางทหาร ตารวจ มีตาแหน่งวิชาการ หรือมีคาเรียกทาง

12

วิชาชีพ
(6) ผู้แต่งใช้นามแฝง
1.2 ประเภทของการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา

12
13

(1) การอ้างเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งคนเดียว

13

(2) การอ้างเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งหลายคน

13

(3) การอ้างเอกสารที่ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล

15

(4) การอ้างเอกสารที่ผู้แต่งชื่อสกุลซ้ากัน (สาหรับชาวต่างประเทศ)

16

(5) การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง

16

(6) การอ้างเอกสารมากกว่าหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งซ้ากัน ปีพิมพ์ต่างกัน

17

(7) การอ้างเอกสารมากกว่าหนึ่งเรื่องที่ผู้แต่งและปีพิมพ์ซ้ากัน

18

(8) การอ้างเอกสารมากกว่าหนึ่งเรื่องที่ผู้แต่งต่างกัน

18

(9) การอ้างเอกสารทุติยภูมิ

18

(10) การอ้างเอกสารที่เป็นงานแปล

18

(11) การอ้างเอกสารงานคลาสสิก

19

(12) การอ้างเอกสารบางส่วน

19

(13) การอ้างการสื่อสารระหว่างบุคคล

20

(14) การอธิบายเพิ่มเติมและการอ้างเอกสารใต้ตารางและภาพ

21

3

สารบัญ
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA
2. รายการอ้างอิง
2.1 หลักเกณฑ์การลงรายการผู้แต่ง

`
29
29

(1) ผู้แต่ง 1-7 คน

29

(2) ผู้แต่งเกินกว่า 7 คน

29

(3) บรรณาธิการ

30

(4) ผู้แต่งชาวไทย

30

(5) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ

31

(6) ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์

31

(7) ผู้แต่งที่เป็นพระภิกษุทั่วไปและพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์

32

(8) ผู้แต่งที่มียศทางทหาร ตารวจ มีตาแหน่งวิชาการ

33

หรือมีคาเรียกทางวิชาชีพ
(9) ผู้แต่งใช้นามแฝง

33

2.2 หลักเกณฑ์การลงปีพิมพ์

33

2.3 หลักเกณฑ์การลงชื่อเรื่อง

34

(1) ชื่อบทความหรือชื่อบทในหนังสือรวมทั้งชื่อเรื่องรอง

34

(2) ชื่อวารสาร จดหมายข่าวและนิตยสาร

34

(3) ข้อความแสดงลักษณะข้อมูลประกอบชื่อเรื่อง

34

2.4 หลักเกณฑ์การลงสถานที่พิมพ์และสานักพิมพ์

35

2.5 ประเภทของข้อมูลในรายการอ้างอิง

37

(1) วารสารนิตยสาร หนังสือพิมพ์และจดหมายข่าว

37

(2) หนังสือ หนังสืออ้างอิงและบางบทจากหนังสือ

42

(3) หนังสือแปล

44

(4) รายงานทางเทคนิค และรายงานการวิจัย

46

4

สารบัญ
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA

`

2. รายการอ้างอิง
2.5 ประเภทของข้อมูลในรายการอ้างอิง
(5) เอกสารประกอบการประชุม วิชาการ

48

(6) วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

50

(7) บทวิจารณ์

52

(8) สื่อโสตทัศนวัสดุ

53

(9) ชุดข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือที่ใ ช้ในการวัดผล
และวิเคราะห์ข้อมูล

54

(10) งานที่ไม่ได้ตีพิมพ์หรืองานที่กาลังจัดทาก่อนตีพิมพ์

56

(11) การสัมภาษณ์

58

(12) เอกสารจดหมายเหตุ

58

(13) กระดานข่าวบนอินเทอร์เน็ต Electronic Mailing List

60

(14) เว็บไซต์

61

รายการอ้างอิง

63

ตัวอย่างรายการอ้างอิงแบบ APA

64

5

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA
การอ้ า งอิ ง แบบแทรกในเนื้ อ หา ตามหลั ก เกณฑ์
APA
(American Psychological Associa tion) พั ฒ นามาจาก
นั ก สั ง คมศาสตร์ แ ละนั ก พฤติ ก รรมศาสตร์ ม ากว่ า 80 ปี เพื่ อ
เป็ น มาตรฐานในการเขี ย นอย่ า งเป็ น ระบบส าหรั บ ภาคนิ พ นธ์
การท าวิ จั ย
รายงานการวิ จั ย
การทบทวนวรรณกรรม
บทความและกรณี ศึ ก ษา ส าหรั บ นั ก เขี ย นและนั ก ศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น
รู ป แบบที่ นิ ย มใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายในสาขาวิ ช าสั ง คมศาสตร์ และ
จิ ต วิ ท ยา กฎเกณฑ์ ก ารอ้ า งอิ ง นี้ อ อกแบบมาเพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ มี ค วาม
ชั ด เจนในการลงรายการงานเขี ย นที่ เ ป็ น รู ป แบบเดี ย วกั น เช่ น
การใช้ เ ครื่ อ งหมายวรรคตอนและค าย่ อ
โครงสร้ า งต าราง
การลงรายการอ้ า งอิ ง และการน าเสนอสถิ ติ

ส าหรั บ APA 6 t h edi tion มี ก ารปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาให้
ทั น สมั ย เพื่ อ รองรั บ ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี โดยไ ด้ เ พิ่ ม
แนวทางในการลงรายการอ้ า งอิ ง ส าหรั บ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ า ง
ๆ ข้ อ มู ล เสริ ม แ ละการอ้ า งอิ ง จากเว็ บ ไซต์ โดยในบางส่ วนได้
ดั ด แปลงให้ เ หมาะสมกั บ การน ามาใช้ ใ นการอ้ า งอิ ง เอกสาร
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การอ้างอิงแบบนี้ใช้กับข้อความที่คัดลอกมาหรือประมวลมา เป็นการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มา
ของข้อมูลในเนื้อหาวิทยานิพนธ์ โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงเนื้อหา
โดยตรงหรือแนวคิดบางส่วนหรือเป็นการคัดลอกข้อความบางส่วนมาโดยตรง ควรระบุเลขหน้าไว้
ด้วย โดยพิมพ์ต่อท้ายปีพมิ พ์ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) อย่างไรก็ตามการไม่ระบุเลขหน้า
อาจทาได้ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงงานของผู้อื่น โดยการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดของงาน
ชิ้นนั้น
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาเป็นระบบนาม-ปี ให้ข้อมูลผู้แต่ง ปีพิมพ์และ เลขหน้าที่มี
ข้อความที่อ้างถึง
รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 3 รูปแบบ ดังนี้

1. (ผูแ้ ต่ง, ปีพมิ พ์, เลขหน้า) ไว้ทา้ ยข้อความที่อ้างอิง
(สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2549, น. 200-205)
(McCartney & Phillips, 2006, pp. 498-499)
(Murphy, 1999, p. 85)
กรณีที่ไม่ปรากฏเลขหน้า ให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน
(สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2549)
2. ผู้แต่ง (ปีพมิ พ์, เลขหน้า) กรณีมกี ารระบุชื่อผูแ้ ต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บ
ท้ายข้อความที่อ้างอีก
ลดาพร บุญฤทธิ์ (2539, น. 49) ได้ศึกษาถึง................................
Kanokon Boonsarngsuk (2002, p. 14) studied………………………………….
กรณีที่ไม่ปรากฏเลขหน้า ให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน
ลดาพร บุญฤทธิ์ (2539)
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3. ปีพมิ พ์ ผูแ้ ต่ง (เลขหน้า) กรณีมกี ารระบุปพี มิ พ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว (ปีพมิ พ์และผูแ้ ต่ง
สามารถสลับที่กันได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อ้างถึงในวงเล็บเท่านั้น
ในปี 2542 เสรี วงษ์มณฑา ได้ให้ความหมายว่า “การประชาสัมพันธ์เป็นการ
กระทาทั้งหลายทั้งปวง ที่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้าในการที่จะสร้างความเข้าใจกับ
สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี ภาพพจน์ที่ดี อันนาไปสู่สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างหน่วยงานและสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง
ก่อให้เกิดการสนับสนุนและความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี” (น. 9)
In 1996, According to Kaplan and Norton, “the implementation
of the Balanced Scorecard allows the organization to be managed
successfully. It support the deployment of business strategies, meeting
customer needs, and the visibility of process problem” (p. 7).
หากข้อความที่คดั ลอกมามีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้พมิ พ์ต่อเนื่องกับเนื้อหาโดยไม่
ต้องย่อหน้าใหม่และให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“……”)
ตัวอย่างที่ 1

Interpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the
“therapists in dropout cases may have inadvertently validated parental
negativity about the adolescent without adequately responding to the
adolescent’s needs or concerns” (p. 541), contributing to an overall
climate of negativity
ในปี 2000 Nahavandi กล่าวถึงความหมายของภาวะผู้นาว่า “ภาวะผู้นา
เป็นผลจากการรวมกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในหมู่ของผู้นา ผู้ตามและสถานการณ์
ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการนี้เป็นส่วนสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายของ
องค์การ” (น. 4)
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ตัวอย่างที่ 2
Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care,
whereby “medical needs are met by those in the medical disciplines;
nonmedical needs may be addressed by anyone on the team” (Csikai
& Chaitin, 2006, p. 112).
การสื่อสารมีความจาเป็นต่อองค์กร เพราะในการทางานนั้น จะต้องมีการติดต่อ รับคา
สั่งและรายงานกับหัวหน้า ประสานงานกับฝ่ายอื่นในการทางาน ทาให้การสื่อสาร
กลายเป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติงาน โดยได้มีผู้ให้ความหมายของการติดต่อ
สื่อสารภายในองค์กรว่า
“เป็นการแสดงออกและการแปลความหมายข่าวสาร
ระหว่างหน่วยการติดต่อสื่อสารต่างๆ หรือบุคคลในตาแหน่งต่างๆ
ที่อยู่ภายใน
องค์การ” (สมยศ นาวีการ, 2527, น. 4)

ถ้าข้อความที่อา้ งมีความยาวเกิน 3 บรรทัด ให้ขนึ้ บรรทัดใหม่แล้วย่อหน้า เข้ามา 0.8 นิ้ว
และให้อยูใ่ นรูป block quotation กล่าวคือข้อความบรรทัดต่อไปให้ย่อหน้าเข้ามาเท่ากับ
บรรทัดแรก ในกรณีทมี่ ีย่อหน้าภายในอัญประภาษก็ให้ย่อเข้ามาอีก 0.3 นิ้ว ทุกย่อหน้า โดยไม่
ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ
ตัวอย่าง
Others have contradicted this views:
Co-presence does not ensure intimate interaction among all group
(0.8 นิ้ว) members. Consider large-scale social gatherings in which hundreds
or thousands of people gather in a location to perform a ritual or
celebrate an event.
(0.3 นิ้ว) In these instances, participants are able to see the visible
manifestation of the group, the physical gathering, yet their ability
to make direct, intimate connections with those around them is
limited by the sheer magnitudes of the assembly. (Purcell, 1997,
pp. 111-112).
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ในการเปลี่ยนแปลงกาหนดระยะเวลาและความยืดหยุ่นในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงิน
ได้บุคคลนี้.................................................................................................
ตามข้อเท็จจริงนั้น โครงการที่ข อรับการส่งเสริมมีความจาเป็นที่ต้องการความ
(0.8 นิ้ว) ช่วยเหลือจากรัฐในด้านภาษีอากรไม่เท่ากัน การกาหนดให้ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ในด้านภาษีอากรเท่ากันหมดทุกราย จะมีผลเสียทั้งสองด้าน คือ ผู้
ได้รับการส่งเสริม อาจได้รับสิทธิ และประโยชน์จากรัฐมากเกินกว่าที่จะเป็น
และควรได้รับ
(0.3 นิ้ว) ปัจจุบันรัฐได้ปรับปรุงระบบการเสียภาษีของบุคคลธรรมดา โดยผู้มี
รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท จะยกเว้นการเสียภาษี และผู้ที่อุปการะเลี้ยงดู
บิดา – มารดา สามารถนามายกเว้นการเสียภาษีได้ด้วย (สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2515, น. 17)
กรณีขอ้ ความที่อา้ งนามาจากอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ปรากฏเลขหน้า แต่
อาจมีหมายเลขกากับแต่ละย่อหน้า ถ้ามีให้ใส่ตามทีป่ รากฏ ถ้าไม่ระบุหมายเลขของย่อหน้าให้นบั
เอง ให้ใ ช้ลาดับทีข่ องย่อหน้าแทนโดยใช้ตัวย่อ para. หรือ ย่อหน้าที่
ตัวอย่าง
Basu and Jones (2007) went so far as to suggest the need for a new
“intellectual framework in which to consider the nature and form of
regulation in cyberspace” (para. 4).
ตามพจนานุ ก รมฉบั บราชบั ณฑิ ตยสถาน (2542) ได้ นิย ามว่า “การ
สื่อสาร คือ วิธีการนาถ้อยคา ข้อความหรือหนังสือเป็นต้น จากบุคคลหนึ่งหรือสถานที่
หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่ง” (ย่อหน้าที่ 1)
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หากข้อความที่อ้างนามาจากเอกสารที่ชื่อเรื่องยาวไม่ต้องใส่ชื่อทั้งหมด
อัญประกาศระหว่างชื่อเรื่อง

ใส่เครื่องหมาย

ตัวอย่าง
“Empirical studies have found mixed results on the efficiency of labels
in educating consumers and changing consumption behavior” (Golan,
Kuchler & Krissof, 2007, “Mandatory Labeling Has Targeted,” para. 4).

(ชื่ อ เรื่ อ งเต็ ม คื อ Mandatory Labeling Has Targeted Information Gaps and
Social Objectives)
หลักเกณฑ์การลงรายการผูแ้ ต่ง

(1) ผู้แต่งชาวไทย
ให้ใส่ชื่อตามด้วยชื่อสกุล โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใดๆ คั่น ไม่ว่างานเขียนจะเป็นภาษาไทย
หรือภาษาต่างประเทศ กรณีผู้แต่งใส่ทั้งชื่อสกุลของตัวเองและสามี ก็ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ
แววรัตน์ โชตินิพัทธ์
พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
Waeorath Chotnipat
Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn
(2) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ
ให้ใส่ชื่อสกุลเท่านั้น ไม่ว่างานเขียนจะเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาไทย
Spencer Johnson ลง Johnson
สเปนเซอร์ จอห์นสัน ลง จอห์นสัน
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(3) ผู้แต่งทีม่ ฐี านันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์
ให้ใส่ชื่อ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยฐานันดรศักดิ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ลง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ลง สุขุมพันธ์ บริพัตร, ม.ร.ว.
คุณหญิงอัมพร มีสุข ลง อัมพร มีสุข, คุณหญิง
His Majesty King Bhumibol Adulyadej
ลง Bhumibol Adulyadej, His Majesty King
M.L. Manich Jumsai ลง Manich Jumsai, M.L.
M.R. Kukrit Pramoj ลง Kukrit Pramoj, M.R.
(4) ผู้แต่งที่เป็นพระภิกษุทวั่ ไปและพระภิกษุทมี่ สี มณศักดิ์
1. พระภิกษุทั่วไป ให้ใส่คาว่า พระ, พระมหา นาหน้าชื่อตามด้วย ฉายานาม (ชื่อภาษาบาลี)
ถ้าไม่ทราบฉายานาม แต่ทราบชื่อสกุลให้ใส่ชื่อสกุล กรณีไม่ทราบทั้ง ฉายานามและชื่อสกุล ให้
ใส่ข้อมูลตามที่ปรากฏในงาน และหากพระภิกษุใช้นามแฝงให้ใส่นามแฝงตามที่ปรากฏ

พระเทียน จิตฺตสุโภ
พระมหาเกรียงไกร แก้วไชยะ
พุทธทาสภิกขุ
Buddhadasa Bhikkhu
Phra Maha Somjin Sammapanno

2. พระภิกษุทมี่ สี มณศักดิ์ ให้ใส่ชื่อสมณศักดิ์ ตามด้วยชื่อตัวในเครื่องหมายวงเล็บ ถ้าไม่
ทราบชื่อตัวให้ใส่เฉพาะชื่อสมณศักดิ์
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สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์)
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ)
พระพิมลธรรม (ชอบ)
พระธรรมโกษาจารย์ (เซ่ง)
พระครูปลัดเมธาวัฒน์
Somdet Phra Yanasangwon (Charoen)
Phra Kru Bhavannanuvat
Phra Thepwethi (Prayudh)

(5) ผู้แต่งทีม่ ียศทางทหาร ตารวจ มีตาแหน่งวิชาการ หรือมีคาเรียกทางวิชาชีพ เช่น
พลเอก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ เป็นต้น ไม่ต้องใส่ยศ ตาแหน่งทางวิชาการ

พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ลง เปรม ติณสูลานนท์
ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ลง สุรพล นิติไกรพจน์
ทันตแพทย์เชิดพันธุ์ เบญจกุล ลง เชิดพันธุ์ เบญจกุล
Assistant Professor Preeyachat Uttamayodhin ลง
Preeyachat Uttamayodhin
(6) ผู้แต่งใช้นามแฝง ให้ใส่นามแฝงตามทีป่ รากฏในงาน
โสภาค สุวรรณ
ว. วินิจฉัยกุล
โรสลาเรน
Idris
Hunter

13

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text)
ประเภทของการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
(1) การอ้างเอกสารหนึ่งเรื่องทีม่ ผี ู้แต่งคนเดียว
สาหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศลงเฉพาะชื่อสกุล กรณีผู้แต่งชาวไทยลงชื่อตามด้วยชื่อสกุลแม้
จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ตาม
Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003).

หากใส่ชื่อผู้แต่งในข้อความที่อา้ ง ลงเฉพาะปีทพี่ มิ พ์ในวงเล็บ
Kessler (2003) found that among epidemiological samples
In 2003, Kessler’s study of epidemiological samples showed that……..
……….……………………….(อานันท์ กาญจนพันธ์, 2545, น. 62)
สมควร กวียะ (2547, น. 41) ได้ให้ความหมายของสื่อพื้นบ้านว่า............
(2) การอ้างเอกสารหนึ่งเรื่องทีม่ ผี แู้ ต่งหลายคน

1. ผู้แต่ง 2 คน
ใช้ และ คั่นระหว่างชื่อกรณีที่เป็นชาวไทย
and สาหรับชาวต่างประเทศ
ถ้าชื่อผู้แต่งอยู่ใ นวงเล็บ ใส่เครื่องหมาย & (ampersand) แทนคาว่า and
Harlow and Simpson (2004)
(Harlow & Simpson, 2004, p. 25)
กมล บุษบา และ สายทอง อมรวิเชษฐ์ (2546)
(กมล บุษบา และ สายทอง อมรวิเชษฐ์, 2546, น. 45)
2. ผู้แต่งตั้งแต่ 3-5 คน
ลงชื่อทุกคน (สาหรับชาวต่างประเทศลงเฉพาะชื่อสกุล | ชาวไทยลงทั้งชื่อและชื่อสกุล)
ในการอ้างครั้งแรก ใส่เครื่องหมายจุลภาคคั่นแต่ละชื่อ นาหน้าชื่อคนสุดท้ายด้วยคาว่า
และ หรือ and หรือ &
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Kisangau, Lyaruu, Hosea, and Joseph (2007)
กาญจนา แก้วเทพ, กิตติ กันภัย, และ ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2543)
3. ในการอ้างซ้าครั้งต่อๆไป ลงเฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคาว่า และคณะ สาหรับงาน
เขียนภาษาไทย หรือ et al. สาหรับงานเขียนภาษาต่างประเทศ
Kisangau et al. (2007)
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543)
4. หากอ้างเอกสาร 2 รายการที่มีผู้แต่งคนเดียวกันเกินกว่า 1 คน (ตั้งแต่ 2-3 คน) และ
เอกสารทั้ง 2 รายการพิมพ์ในปีเดียวกัน
ลงชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วย ผู้แต่งคนอื่น ๆ เพื่อให้ทราบว่าเป็นเอกสารต่างกัน คั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) และ et al. หรือ และคณะ
Ireys, Chernoff, Devet, et al. (2001) and Ireys, Chernoff, Stein, et al. (2001)

พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล, ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, และคณะ (2541) และ พัชนี
เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล, เกศินี จุฑาวิจิตร, และคณะ (2541)
5. ถ้าลงชื่อผู้แต่งหลายคนในเนื้อหาที่นามาอ้างให้ใช้คาว่า and เชื่อมระหว่างผู้แต่ง โดยไม่
ต้องใส่วงเล็บร่วมกับปีพิมพ์
as Kurtines and Szapocznik (2003) demonstrated
6. กรณีที่มีผู้แต่ง 6 คนหรือมากกว่า 6 คนขึ้นไปลงเฉพาะผู้แต่งคนแรกตามด้วยคาว่า et al.
หรือ และคณะ
Kosslyn et al. (1996)
(โสภา สงวนเกียรติ และคณะ, 2548)
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7. ในกรณีที่มีการอ้างเอกสาร 2 รายการ ที่มีผู้แต่ง 6 คนหรือมากกว่า 6 คนขึ้นไปและมีการ
ลงผู้แต่งรูปแบบเดียวกัน สามารถลงชื่อผู้แต่งคนอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อแยกความแตกต่าง
ระหว่างเอกสารทั้ง 2 รายการ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) et al. หรือ และคณะ
Kosslyn, Koenig, Barrett, Cave, Tang, and Gabrieli (1996)
Kosslyn, Koenig, Gabrieli, Tang, Marsolek, and Daly (1996)
Kosslyn, Koenig, Barrett, et al. (1996) and Kosslyn, Koenig, Gabrieli, et al.
(1996)

(3) การอ้างเอกสารทีผ่ ู้แต่งเป็นนิตบิ ุคคล
นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท สมาคม หน่วยราชการ ในการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาให้ลงชื่อเต็มใน
การอ้างถึงครั้งแรก เมื่ออ้างซ้าสามารถใช้อักษรย่อสาหรับนิติบุคคลเหล่านั้นได้ หากอักษรย่อซ้า
กันในบางหน่วยงาน ต้องลงชื่อเต็มทุกครั้งเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
United Nations (2004)
U.N. (2004)
UTTARADITDARUNEE SCHOOL (2553)
UN. (2553)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2552)
สกว. (2552)
กระทรวงการต่างประเทศ (2550)
กต. (2550)
คณะกรรมการสภาตาบล (2550)
กต. (2550)
กรณีที่มีทั้งชื่อหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย ให้ใส่เฉพาะชื่อหน่วยงานย่อย ยกเว้นชื่อ
หน่วยงานย่อยที่ใช้ซ้ากันในหลาย ๆ หน่วยงาน ให้ใส่ชื่อหน่วยงานใหญ่ที่อยู่เหนือขึ้นไปกากับ
เพื่อให้ทราบว่าเป็นหน่วยงานย่อยของหน่วยงานใด

University of Michigan, Department of Psychology (2006)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์ (2548)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะอักษรศาสตร์ (2549)
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(4) การอ้างเอกสารทีผ่ ู้แต่งชื่อสกุลซ้ากัน (สาหรับชาวต่างประเทศ)
หากในรายการอ้างอิงมีเอกสารหลายชิ้นที่มีผู้แต่งหลักหลายคนชื่อสกุลซ้ากัน ในการอ้างอิง
แทรกในเนื้อหาให้ลงอักษรย่อชื่อต้นและชื่อกลาง (ถ้ามี) ของผู้แต่งคนแรกของแต่ละรายการแม้ปี
พิมพ์จะต่างกัน

อ้างอิงแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text)
Among studies, we review M. A. Light and Light (2008) and I. Light (2006).
รายการอ้างอิง (Reference)
Light, I. (2006). Deflecting immigration: Networks, markets, and regulation in
Los Angeles. New York, NY: Russell Sage Foundation.
Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican
immigration in the United States and its implication for local law
enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 73-82.
(5) การอ้างอิงเอกสารทีไ่ ม่ปรากฏผู้แต่ง
1. กรณีเอกสารไม่มผี แู้ ต่ง ให้ลงชื่อเรื่อง หากชื่อเรื่องยาวมากไม่ต้องใส่ทั้งหมด และลงปีพิม พ์
สาหรับชื่อบทความหรือชื่อบทๆ หนึ่งจากหนังสือใส่เครื่องหมายอัญประกาศ
สาหรับชื่อวารสารหรือชื่อหนังสือให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวเอน งานที่เป็นภาษาต่างประเทศอักษร
ตัวแรกของแต่ละคาใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นคานาหน้านาม (Article) คาบุพบท (Preposition)
และคาสันธาน (Conjunction) ที่สะกดไม่เกิน 3 ตัวอักษร
ชื่อบทความไม่ยาวมากใส่ชื่อเต็ม
(“รพ.เอกชนต้องเป็นหัวหอก,” 2549)

ชื่อบทหนึ่งในหนังสือ
On free care (“Study Finds,” 2007)
(“ธุรกิจการประกันรถยนต์, ” 2543)
ชื่อเต็มของบทความคือ ธุรกิจการประกันภัยรถยนต์ บนหนทางทีต่ ้องเร่งปรับตัว
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(แม่น้าโขง-สาละวิน, 2549)
ชื่อเต็ม ของหนังสือคือ แม่น้าโขง-สาละวิน: ผู้คน ผืนน้า และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์
the book College Bound Seniors (2008)
ชื่อหนังสือคือ College Bound Seniors
สาหรับสิ่งพิมพ์ทางกฎหมาย เช่น เอกสารคดี พระราชกาหนด ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น
หากชื่อเรื่องยาว ไม่ต้องลงทั้งหมด
(Marine Insurance Act, 1906)
(พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล, 2534)
2. กรณีเอกสารไม่ปรากฏผู้แต่ง หากเอกสารระบุข้อความว่า
“ไม่ปรากฏผู้แต่ง” หรือ “Anonymous” ให้ใช้คาดังกล่าวในการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
คั่นด้วยจุลภาคตามด้วยปีที่พิมพ์
(Anonymous, 1998)
(ไม่ปรากฏผู้แต่ง, 2541)
(6) การอ้างเอกสารมากกว่าหนึ่งเรื่องทีม่ ผี แู้ ต่งซ้ากัน ปีพมิ พ์ตา่ งกัน
ให้ระบุชื่อผู้แต่งในการอ้างครั้งแรก หลังจากนั้นลงเฉพาะปีพิมพ์โดยเรียงลาดับเอกสารตามปี
พิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค สาหรับเอกสารที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ ใช้คาว่า กาลัง
จัดพิมพ์ หรือ in press ต่อจากปีที่พิมพ์
Past research (Gogel, 1996, 2006, in press)
(Edeline & Weinberger, 1991, 1993)
(บุญยงค์ เกศเทศ, 2516, 2520, 2523, กาลังจัดพิมพ์)
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(7) การอ้างเอกสารมากกว่าหนึ่งเรื่องทีผ่ ู้แต่งและปีพมิ พ์ซากั
้ น
ระบุผู้แต่งเพียงครั้งเดียว เรียงลาดับเอกสารตามปีที่พิมพ์ด้วยตัวอักษร ก ข ค ง สาหรับงาน
เขียนภาษาไทย หรือ a b c d สาหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ ท้ายปีพิมพ์แต่ละปีคั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,)
สาหรับรายการอ้างอิง ให้ลาดับก่อนหลังโดยเรียงตามชื่อหนังสือ หรือชื่อบทความ
Several studies (Derryberry & Reed, 2005a, 2005b, in press-a; Rothbart, 2003a,
2003b)
(ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2548ก, น.55, 2548ข, น. 23)
(8) การอ้างเอกสารมากกว่าหนึ่งเรื่องทีผ่ ู้แต่งแตกต่างกัน
เรียงลาดับตามอักษรชื่อผู้แต่งคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) กรณีที่งานทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศถูกอ้างพร้อมกัน ให้เริ่มที่งานเขียนภาษาไทยก่อน
Several studies (Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998)
(พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2542; อานวย วีรวรรณ, 2540)
(อนุชาติ บุนนาค, 2549, น.62-63; Campbell, 2006)
(9) การอ้างเอกสารทุติยภูม ิ (Secondary Source)

ในการอ้างเอกสารแทรกในเนื้อหาโดยที่ไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ ให้ระบุชื่อเอกสารต้นฉบับและ
คาว่า“อ้างถึงใน” สาหรับภาษาไทย หรือ “as cited in” สาหรับภาษาอังกฤษตามด้วยชื่อผู้แต่ง
เอกสารทุติยภูมิและปีพิมพ์ สาหรับการลงรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ลงชื่อผู้แต่งเอกสารทุติยภูมิ
เท่านั้น
Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003)
กาญจนา แก้วเทพ, 2538, น.126, อ้างถึงใน เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540, น.88
(10) การอ้างเอกสารทีเ่ ป็นงานแปล
ใส่ชื่อผู้แต่งที่เป็นเจ้าของเรื่องตามด้วยปีพิมพ์ของต้นฉบับและปีพิมพ์ของฉบับแปลโดยใช้
เครื่องหมายทับ (/) คั่น ถ้าไม่ทราบปีพิมพ์ของต้นฉบับให้ใส่เฉพาะปีพิมพ์ของ ฉบับแปล
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ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อผู้แต่งให้ใส่ชื่อผู้แปลแทนโดยไม่ต้องระบุคาว่า ผู้แปล ต่อท้ายชื่อ
(ปรามาท, 2005/2549)
(ไรค์เฮลด์, 2003/2548)
(Catherine II, 2006)
(Japan Society for the Promotion of Science, 1975/1980)
(Laplace, 1814/1951)
(11) การอ้างเอกสารงานคลาสสิก
งานคลาสสิกที่นามาอ้างหากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้อ้างปีพิมพ์ฉบับแปลที่นามาใช้โดยระบุคา
ว่า ฉบับแปล หรือ trans. หรืออ้างปีพิมพ์ของงานฉบับที่นามาอ้างอิงพร้อมทั้งระบุว่าเป็นฉบับใด
(Version)
(Aristotle, trans. 1931)

กรณีงานคลาสสิกสมัยกรีกและโรมันรวมทั้งคัมภีร์ในศาสนาต่าง ๆ ให้ลงรายการตามที่ใช้
อ้างอิงโดยอาจเป็นบท ตอนหรือบางบรรทัดซึ่งจะใช้ตัวเลขเหมือนกันทุกฉบับ ให้ลงหมายเลข
ดังกล่าวแทนเลขหน้า
(Qur’an 5:3-4)

(12) การอ้างเอกสารบางส่วน
การอ้างอิงบางหน้า บท ภาพ ตารางหรือสมการ ให้ลงเลขหน้าโดยใช้ตัวย่อ น. หรือ p.
สาหรับการอ้าง 1 หน้า และ pp. หากอ้างเกินกว่า 1 หน้า กรณีอ้างเป็นบท ใช้ บทที่ สาหรับ
งานเขียนภาษาไทย และ Chapter สาหรับภาษาอังกฤษ

(Center for Diseases Control and Prevention, 2005, p. 10)
(Shimamura, 1983, Chapter 3)
(ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2550, น. 31)
(นงลักษณ์ ลิ้มศิริ, 2549, บทที่ 3)
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(13) การอ้างการสื่อสารระหว่างบุคคล
การสื่อสารระหว่างบุคคลอาจเป็นจดหมายโต้ตอบส่วนบุคคล บันทึก อีเมล กลุ่มสนทนาหรือ
กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ การสัมภาษณ์หรือสนทนาทางโทรศัพท์ โดยระบุชื่อผู้ที่ทาการสื่อสาร
ประเภทของการสื่อสาร และเดือน วันที่, ปี ค.ศ. สาหรับการอ้างอิงที่เป็นภาษาต่างประเทศ ถ้า
เป็นการอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย ให้ลงชื่อผู้ที่ทาการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร และวันที่
เดือน ปี พ.ศ. โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น
T. K. Lutes (personal communication, April 18, 2001)
ชัยฤทธิ์ ยนต์เปี่ยม (สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2549)
ถ้าต้องการระบุวิธีการสื่อสาร ให้ระบุไว้ในวงเล็บเหลี่ยมหลังข้อความ personal
communication
(J. Cassels, personal communication [e-mail],
October 1, 2007)
(เจษฎา ญามิลันกูร, การสื่อสารระหว่างบุคคล [อีเมล],
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(14) การอธิบายเพิม่ เติมและการอ้างเอกสารใต้ตารางและภาพ
1. การอธิบายเพิ่มเติมใต้ตารางที่พิมพ์ขึ้นเองโดยไม่ได้อ้างมาจาก แหล่งอื่น มี 3 ประเภท
คือ
1.1 General Note เป็นการอธิบายหรือให้ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับตาราง โดยใส่คาว่า
หมายเหตุ หรือ Note ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
Note. Factor loadings greater than .45 are shown in boldface. M = match process;
N = nonmatch process.

1.2 Specific Note อธิบายเฉพาะแถวหรือคอลัมน์ โดยจะใช้สัญลักษณ์เรียงตามลาดับ
ตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ยก เช่น a, b, c หรือ ก ข ค ในตารางและให้พิมพ์คาอธิบายไว้ในส่วนท้ายของ
ตารางในบรรทัดถัดจาก general note
Note. The participants . . . responses.
a

n = 25. bn = 42.

1.3 Probability Note ใช้ใ นกรณีที่มีการอธิบายค่าของความน่าจะเป็นโดยใช้
เครื่องหมายดอกจัน (*) ต่อท้ายข้อมูลในตารางที่ต้องการอธิบาย ถ้ามีมากกว่าหนึ่งข้อมูล ให้เพิ่ม
เครื่องหมายดอกจันตามลาดับ แต่ถ้าต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลสามารถใช้
สัญลักษณ์อื่นแทนได้ ส่วนคาอธิบายให้พิมพ์ไว้ในส่วนท้ายของตารางในบรรทัดถัดจาก specific
note และ probability note โดยใช้สัญลักษณ์ *p หรือ +p
Note. The participants . . . responses.

an = 25. bn = 42.
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ตัวอย่าง
Table X

Hierarchical Multiple Regression Analyses Predicting Postabortion Positive WellBeing From Preabortion Social Support and Preabortion Social Conflict With
Mother, Partner, and Friend
Source of social support and social conflict
Mother

Partner

∆R 2
.13*

Predictor

Step 1
Control variablesa
Step 2

β

.16***

Friend

∆R 2
.10***

β

.19***

∆R 2
.10***

β

.22***

Positive affect

.31***

.32***

.35***

Negative affect

-.25***

-.27***

-.30***

Step 3
Social support

.02

Social conflict
Step 4

.05***

.01*

.17*

.17***

.08+

.09

-.08

-.06

.01

.00

.00

Social Support x
Social Conflict
Total R

-.14

2

n

-.00

-.07

.32***

.33***

.34***

153

455

373

Note. Adapted from “Mixed Messages: Implications of Social Conflict and Social Support
Within Close Relationships for Adjustment to a Stressful Life Event,” by B. Major, J. M. Zubek,
M. L. Cooper, C. Cozzarelli, and C. Richards, 1997, Journal of Personality and Social Psychology, 72, p. 1359. Copyright 1997 by the American Psychological Association.
a
Control variables included age, race, education, marital status, religion, abortion history,
depression history, and prior mental health counseling.
+
p < .10. *p < .05. ***p < .001.

เว้น 1 บรรทัด

REFERENCES

เมื่อทาการอ้างอิงแบบแทรกใน
เนื้อหาแล้ว ให้เพิ่มรายการ
อ้างอิงท้ายเล่มด้วย

Ganster, D. C., Schaubroeck, J., Sime, W. E., & Mayes, B. T. (1991). The nomological
validity of the type A personality among employed adults.
Journal of Applied Psychology, 76, 154.
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2. การอ้างเอกสารใต้ตารางและภาพ ให้ใส่ Note. หรือ หมายเหตุ. ไว้ข้างใต้เพื่ออธิบาย
แหล่งที่มาของตารางและภาพดังกล่าว
กรณีที่เป็นการอ้างเอกสารใต้ตารางและภาพ หลักเกณฑ์การลง ชื่อบทความหรือ
ชื่อหนังสือ ให้พิมพ์ตัวอักษรแรกด้วยตัวใหญ่ทั้งหมด ยกเว้น คาบุพบทและคาสันธาน ที่สะกดไม่
เกิน 3 ตัวอักษร โดยมีรูปแบบดังนี้

รูปแบบการอ้างเอกสารจากบทความวารสาร (Article)

หมายเหตุ.\จาก\“ชื่อบทความ,”\โดย\ผู้แต่งคนที่ 1\และ\ผู้แต่งคนที่ 2,\ปีพิมพ์,\ ชื่อวารสาร,\ปีที่
(ฉบับที่),\เลขหน้า.
เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ
ตัวอย่าง

Note. From “The Relation of Drive to Finger-Withdrawal Conditioning,” by M. F.
Elias, 1965, Journal of Experimental Psychology , 70(2), p. 114.
หมายเหตุ. จาก “ต้นทุนทางตรงของการทาฟลูออไรด์วาร์นิชในเด็กปฐมวัย,” โดย อมราภรณ์
สุพรรณวิวัฒน์, สุภาวดี พรหมมา, และ ศรีสุดา ลีละศิธร, 2550, วิทยาสารทันตสาธารณสุข, 12
(2), น. 64.
รูปแบบการอ้างเอกสารจากหนังสือ (Book)

หมายเหตุ.\จาก\ ชื่อหนังสือ\(เลขหน้า),\โดย\ผู้แต่งคนที่ 1\และ\ผู้แต่งคนที่ 2,\ปีพิมพ์,\สถานที่
พิมพ์:\สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง

Note. From A History of U.S. Feminisms (p. 16), by R. Dicker, 2008, Berkeley, CA:
Seal Press.
หมายเหตุ. จาก ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา (น. 55), โดย กาญจนา แก้วเทพ, 2544,
กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโปรดักส์.
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ในกรณีที่ตารางหรือภาพอ้างมาจากเอกสารแหล่งอื่นให้ระบุปีลิขสิทธิ์และชื่อผู้ได้รับ
อนุญาตในการลงภาพหรือตารางไว้ด้านท้ายด้วยโดยใช้คาว่า Adapted with permission of
the author หรือ ดัดแปลงโดยได้รับอนุญาตจากผู้แต่ง
ตัวอย่าง

Note. From “Memory Independence and Memory Interference in Cognitive
Development,” by C. J. Brainerd and V. F. Reyna, 1993, Psychological Review,
100, p. 48. Copyright 1993 by the American Psychological Association. Adapted
with permission of the author.
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ตัวอย่าง การเขียนการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาทีม่ าของตารางจากบทความวารสารวิชาการ
และรายการอ้างอิงท้ายรายงาน
Table 1.1

Factor Loadings and Uniqueness for Confirmatory Factor Model of Type A
Behavior
Unstandardized
factor loading

Measure and variable

SE

Uniqueness

SI---Speech Characteristics
Loud and explosive

.60

---

.32

Response latency

.71

.04

.16

Verbal competitiveness

.82

.05

.25

Competitiveness

.60

---

.34

Speed

.59

.04

.27

Impatience

.67

.05

.28

Stylistic rating

.60

---

.22

Content rating

.60

.05

.17

Variable 1

.60

---

.73

Variable 2

.88

.08

.39

Variable 3

.71

.07

.54

SI---Answer Content

SI---Hostility

Thurstone Activity Scale

Note. From “The Nomological Validity of the Type A Personality Among Employed
Adults,” by D. C. Ganster, J. Schaubroeck, W. E. Sime, and B. T. Mayes, 1991, Journal of
Applied Psychology, 76, p. 154.

REFERENCES

เมื่อทาการอ้างอิงแบบแทรกใน
เนื้อหาแล้ว ให้เพิ่ม
รายการอ้างอิงท้ายเล่ม

เว้น 1 บรรทัด
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validity of the type A personality among employed adults. Journal of Applied
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ตัวอย่าง การเขียนการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาทีม่ าของตารางจากหนังสือและรายการ
อ้างอิงท้ายรายงาน
ตารางที่ 2.8

เปอร์เซ็นต์ความชื้น โปรตีน และวัตถุแห้งของข้าวฟ่างที่ตัดเมื่ออายุต่างกัน
อายุขณะตัด
(สัปดาห์)

ความชื้น
(เปอร์เซ็นต์)

โปรตีนรวม
(เปอร์เซ็นต์)

6
8
10
12
14

83
83
80
78
73

12.3
9.1
6.7
4.8
5.4

วัตถุแห้งเมื่อเทียบกับ
วัตถุแห้งสูงสุด
(เปอร์เซ็นต์)
39
62
95
100
85

หมายเหตุ. จาก พืชอาหารสัตว์เขตร้อน (น. 73), โดย สายัณห์ ทัดศรี, 2547, กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์เกษตรศาสตร์.

เว้น 1 บรรทัด

รายการอ้างอิง
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อ้างอิงท้ายเล่มด้วย

สายัณห์ ทัดศรี. (2547). พืชอาหารสัตว์เขตร้อน. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์เกษตรศาสตร์.
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ภาพที่ 2.2 การปรับปรุงเครื่องมือการดาเนินชีวิตในอดีต. จาก เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับการเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง: วิธีดาเนินกิจกรรมการปรับปรุงและวิธีเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ (น. 60), โดย วีรพจน์
ลือประสิทธิ์สกุล, 2544, กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ์.
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สายัณห์ ทัดศรี. (2547). พืชอาหารสัตว์เขตร้อน. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์เกษตรศาสตร์.
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Figure X. Schematic of the criterial recollection task. At study, each black
word was followed by the same word in red letters (depicted in italics) or by
a colored picture. Black words were used at test as retrieval cues, under
various retrieval instructions (picture test shown, with correct responses in
quotes). Adapted from “Retrieval Monitoring and Anosognosia in Alzheimer’s
Disease,” by D. A. Gallo, J. M. Chen, A. L. Wiseman, D. L. Schacter, and A. E.
Budson, 2007, Neuropsychology, 21, p. 560. Copyright 2007 by the American
Psychological Association.
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หลักเกณฑ์การลงรายการผูแ้ ต่ง
(1) ผู้แต่ง 1-7 คน
ให้ลงชื่อผู้แต่งตามที่ปรากฏตั้งแต่ 1-7 คน โดยใส่
& นาหน้าชื่อผู้แต่งคนสุดท้ายกรณีที่เป็นงานเขียนภาษาต่างประเทศ
“และ” สาหรับงานเขียนภาษาไทย คั่นทุกชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
ลงชื่อเรื่องกรณีไม่มผี แู้ ต่ง ส่วนรายการอ้างอิงจัดเรียงตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง หรือชื่อเรื่อง
(2) ผู้แต่งเกินกว่า 7 คน
ลงเฉพาะผู้แต่ง 6 คนแรกตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคและมหัพภาค 3 จุด (. . .) โดยหน้า
และหลังแต่ละจุดต้องเว้นวรรค 1 ระยะ ตามด้วยชื่อผู้แต่ง คนสุดท้าย

1. ผู้แต่ง 1 คน
Girard, J. B.

Girard-Perregaux, A. S.
แววรัตน์ โชตินิพัทธ
2. ลงชื่อเรื่องกรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง

The good earth
แม่น้าโขง-สาละวิน: ผู้คน ผืนน้า และสุวรรณภูมิข องอุษาคเนย์
3. ผู้แต่ง 2-7 คน
Strong, E. K., Jr., & Uhrbrock, R. S.

Smith, T., Rana, R. S., Missiaen, P., Rose, K. D., Sahni, A., Singh, H., &
Singh, L.
กาญจนา แก้วเทพ, และ สมสุข หินวิมาน
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, ประจวบ ฉายบุ, นิวุฒิ หวังชัย, และ
สุภัทรา อุไรวรรณ
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3. ผู้แต่งตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป
Wolshick, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J. Y., Coatsworth, D.,
Lengua, L., . . . Griffin, W. A.
กาญจนา แก้วเทพ, สมสุข หินวิมาน, กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, เทพรัตน์

อึ้งเศรษฐพันธ์, ประจวบ ฉายบุ, นิวุฒิ หวังชัย, . . . สุภัทรา อุไรวรรณ
(3) บรรณาธิการ
ลงชื่อบรรณาธิการตามด้วยคาว่า บรรณาธิการ หรือ Ed. ถ้ามีมากกว่า 1 คนใช้ Eds. ใน
วงเล็บ หากอ้างอิงบทใดบทหนึ่งในหนังสือทีม่ บี รรณาธิการเฉพาะบทนั้น ๆ ลงชื่อบรรณาธิการ
ประจาบทในรายการอ้างอิงใส่คาว่า ใน หรือ In นาหน้าชื่อบรรณาธิการ หรือชื่อเรื่องกรณีไม่มี
บรรณาธิการ
ตัวอย่าง
Elliot, A.S. (2007). How good to be true? In James, E. E. (Ed.), Dream can come
true (pp.7-80). London: Cambridge University Press.
เอื้อมพร สกุลแก้ว (บรรณาธิการ). (2550). เสี่ยงอัมพฤกษ์อัมพาตจากหลอดเลือดสมองแตก.
กรุงเทพฯ: ใกล้หมอ.
(4) ผู้แต่งชาวไทย
ให้ใส่ชื่อตามด้วยชื่อสกุล โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น ไม่ว่างานเขียนจะเป็นภาษาไทย
หรือภาษาต่างประเทศ กรณีผู้แต่งใส่ทั้งชื่อสกุลของตัวเองและสามี ก็ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ
โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น
แววรัตน์ โชตินิพัทธ์
พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
Waeorath Chotnipat
Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn
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(5) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ
1. ให้ใส่ชื่อสกุล อักษรย่อชื่อต้น เว้นวรรค 1 ระยะ และอักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) โดยใส่
เครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรค 1 ระยะระหว่างชื่อสกุลและอักษรย่อชื่อต้น ไม่ว่างาน
เขียนจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ
Graham, M. A.
Johnson, S.
จอห์นสัน, เอส.
2. ถ้าชื่อต้นของผู้แต่งมีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) ประกอบด้วย ให้ลงเครื่องหมายดังกล่าวไว้
แล้วตามด้วยอักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) โดยไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างชื่อต้น และชื่อกลางอีก
Laplace, P.-S.

3. ในกรณีผู้แต่งมีคาต่อท้ายชื่อ เช่น Jr. และ III เป็นต้น ให้ใส่คาดังกล่าวต่อท้ายอักษรย่อชื่อ
ต้น หรืออักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรค 1 ระยะ
Miller, W. T., Jr.
Lerche, C. O., III
4. ชื่อสกุลผู้แต่งที่มีคานาหน้า (prefix) ซึ่งอาจเป็นคานาหน้านาม (article) หรือคาบุพบท
เช่น de, la, du, von เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 อย่าง ให้ใส่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อสกุล

D’ Arienzo, N.
Des Granges, C.-M.
Las Heras, M. A.
(6) ผู้แต่งทีม่ ฐี านันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์

ให้ใส่ชื่อ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ลง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ลง สุขุมพันธ์ บริพัตร, ม.ร.ว.
คุณหญิง อัมพร มีสุข ลง อัมพร มีสุข, คุณหญิง
His Majesty King Bhumibol Adulyadej ลง Bhumibol
Adulyadej, His Majesty King
M.L. Manich Jumsai ลง Manich Jumsai, M.L.
M.R. Kukrit Pramoj ลง Kukrit Pramoj, M.R.

(7) ผู้แต่งทีเ่ ป็นพระภิกษุทั่วไปและพระภิกษุทมี่ สี มณศักดิ์
1. พระภิกษุทั่วไป ให้ใส่คาว่า พระ, พระมหา นาหน้าชื่อตามด้วยฉายานาม (ชื่อภาษาบาลี)
ถ้าไม่ทราบฉายานาม แต่ทราบชื่อสกุลให้ใส่ชื่อสกุล กรณีไม่ทราบทั้งฉายานามและชื่อสกุล ให้ใส่
ข้อมูลตามที่ปรากฏในงาน และหากพระภิกษุใช้นามแฝงให้ใส่นามแฝงตามที่ปรากฏ
พระเทียน จิตฺตสุโภ
พระมหาเกรียงไกร แก้วไชยะ
พุทธภาสภิกขุ
Buddhadasa Bhikkhu
Phra Maha Somjin Sammapanno
2. พระภิกษุทมี่ สี มณศักดิ์ ให้ใส่ชื่อสมณศักดิ์ ตามด้วยชื่อตัวในเครื่องหมายวงเล็บ ถ้าไม่
ทราบชื่อตัวให้ใส่เฉพาะชื่อสมณศักดิ์
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ)
พระพิมลธรรม (ชอบ)
พระธรรมโกษาจารย์ (เซ่ง)
พระครูปลัดเมธาวัฒน์
Phra Kru Bhavannanuvat
Phra Thepwethi (Prayudh)

Somdet Phra Yanasangwon (Charoen)
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(8) ผู้แต่งทีม่ ียศทางทหาร ตารวจ มีตาแหน่งวิชาการ หรือมีคาเรียกทางวิชาชีพ
เช่น พลเอก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ เป็นต้น ไม่ต้องใส่ยศ ตาแหน่งทาง
วิชาการ และคาเรียกทางวิชาชีพ
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ลง เปรม ติณสูลานนท์

ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ลง สุรพล นิติไกรพจน์
ทันตแพทย์เชิดพันธุ์ เบญจกุล ลง เชิดพันธุ์ เบญจกุล

Assistant Professor Preeyachat Uttamayodhin ลง
Preeyachat Uttamayodhin
(9) ผู้แต่งใช้นามแฝง
ให้ใส่นามแฝงตามที่ปรากฏในงาน
โสภาค สุวรรณ
ว. วินิจฉัยกุล
โรสลาเรน
Idris Hunter

หลักเกณฑ์การลงปีพมิ พ์
1. ให้ใส่ปีพิมพ์ในเครื่องหมายวงเล็บ ส่วนงานที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ให้ใช้ปีที่ผลิตงาน
นั้นแทน
2. กรณีไม่มีปีพิมพ์ แต่มีปีลิขสิทธิ์ (copyright) ให้ใส่ปีลิขสิทธิ์แทน โดยไม่ต้องใส่
ตัวอักษร c ซึ่งหมายถึง copyright กากับ เช่น 2007 เป็นต้น
3. สิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร จดหมายข่าวและหนังสือพิมพ์ ลงวัน เดือน ปี ในวงเล็บ ( )
เช่น (13เมษายน 2550) กรณีออกเป็นฤดูกาล (สาหรับภาษาต่างประเทศ) ลงตามที่ปรากฏตาม
ด้วยปีที่พิมพ์
4. เอกสารหรือโปสเตอร์ที่เผยแพร่ในการประชุม ให้ลงเดือนปีใ นวงเล็บ คั่นด้วยจุลภาค
(,) ระหว่างปีกับเดือน เช่น (2008, August) สาหรับบทความภาษาไทยให้ลงชื่อเดือนตามด้วยปี
พิมพ์ในเครื่องหมายวงเล็บ เช่น (สิงหาคม 2551)

34

รายการอ้างอิง (References)
หลักเกณฑ์การลงปีพมิ พ์
5. บทความที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ให้ใส่คาว่า in press หรือ กาลังจัดพิมพ์ ในวงเล็บ
โดยไม่ต้องลงวันเดือนปี
ตัวอย่าง
Watson, J. D., & Jones, F. H. (in press). A structure for deoxyribose nucleic
acid. Nature. Retrieved from http://www.nsu.fl.edu/DNA/
drafts_pubs/12345678.pdf
6. หากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใส่คาว่า (ม.ป.ป.) ซึ่งหมายถึง ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ สาหรับ
งานที่เป็นภาษาไทย และใส่ (n.d.) หมายถึง No date of publication สาหรับงานที่เป็น
ภาษาต่างประเทศ
ตัวอย่าง
พระราชรัตนรังษี (ว.ป. วีรยุทโธ). (ม.ป.ป.). จาริกเนปาล. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
Smith. J. (n.d.). Morality in masquerade. London: Churchill.
7. เอกสารเก่าที่ไม่ให้รายละเอียดปีที่พิมพ์แต่สามารถประมาณการระยะเวลาดังกล่าวได้
ให้ใส่คาว่า ca.(circa) หรือ ประมาณปี ในวงเล็บเหลี่ยม [ ]
[Allport, A.]. [ca. 1937].
8. ให้จบข้อมูลปีพิมพ์ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.)

หลักเกณฑ์การลงชื่อเรื่อง

(1) ชื่อบทความหรือชื่อบทในหนังสือรวมทั้งชื่อเรื่องรอง ให้พมิ พ์อกั ษรตัวแรกด้วยตัว
ใหญ่ ต่อจากนั้นเป็นตัวเล็กทั้งหมด จบข้อความด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
Mental and nervous diseases in the Russo-Japanese war: A historical analysis.
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หลักเกณฑ์การลงชื่อเรื่อง
(2) ชื่อวารสาร จดหมายข่าวและนิตยสาร พิม พ์อักษรตัวแรกของแต่ละคาด้วยตัวใหญ่
และเป็นตัวเอน

American Economic Review
(3) ข้อความแสดงลักษณะข้อมูลประกอบชื่อเรื่อง ใส่คาอธิบายในวงเล็บเหลี่ยมหลังชื่อ
เรื่องโดยพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่ ตัวอย่างข้อความ เช่น

[Computer software] [โปรแกรมคอมพิวเตอร์]
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Outhwaite (Series Ed.), Personnel Research Series: Vol. 1. Job analysis and
the curriculum (pp. 140-146). doi:10. 1037/10762-000
7. บทจากหนังสือรวมเล่ม
Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being.
In M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being
(pp. 17-43). New York: Guildford Press.
8. หนังสืออ้างอิง
VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington, DC:
American Psychological Association.
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ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542.
กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
9. หนังสืออ้างอิงออนไลน์
Graham, G. (2005). Behaviorism. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia
of philosophy (Fall 2007 ed.). Retrieved from http://plato.stanford.edu/
entries/behaviorism/

10. หนังสืออ้างอิงที่เป็นภาษาอื่นแต่มีการแปลชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ
Real Academia Espanola. (2001). Diccionario de la lengua Espanola [Dictionary
of the Spanish language] (22 nd. ed.). Madrid, Spain: Author.
กรณี ที่ ผู้ แ ต่ งและส านั ก พิ ม พ์ เ หมื อนกั น ให้ ล งค าว่ า ผู้ แ ต่ ง ส าหรั บ งานเขี ย นที่ เ ป็ น
ภาษาไทย และ Author สาหรับงานเขียนที่เป็นภาษาต่างประเทศในตาแหน่งของสานักพิมพ์
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). ศัพท์วิทยาศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

(3) หนังสือแปล
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง.\(ปีพมิ พ์).\ชื่อเรื่อง\(ชื่อผู้แปล).\สถานทีพ่ มิ พ์:\สานักพิมพ์.\(ต้นฉบับพิมพ์ป\ี xxxx ).
เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ

ตัวอย่าง
1. ชื่อผู้แปล
1.1 งานทีเ่ ป็นภาษาไทย ให้ใส่ชื่อ ตามด้วยนามสกุล โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น
หลังนามสกุลให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยเว้นวรรค 1 ระยะ และใส่คาว่า ผู้แปล กรณีมี
ผู้แปล 2 คน ให้ใส่คาว่า และ หน้าผู้แปลคนที่ 2 โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น แต่ให้เว้น
วรรค 1 ระยะหน้าและหลังคาว่า และ
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ถ้ามีผู้แปลมากกว่า 2 คน ให้คั่นผู้แปลแต่ละคนด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) สาหรับผู้แปลคน
สุดท้าย ให้นาหน้าด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้นวรรค 1 ระยะ แล้วตามด้วยคาว่า และ
(สุนทรี เกียรติประจักษ์ และ ลัลธริมา หลงเจริญ, ผู้แปล)
1.2 งานทีเ่ ขียนเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใส่อกั ษรย่อของชือ่ ต้น ตามด้วยอักษรย่อของ ชือ่
กลาง (ถ้ามี) และชื่อสกุลเต็ม หลังชื่อสกุลให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) เว้นวรรค 1 ระยะ และใส่คาว่า
Trans. กรณีมผี แู้ ปล 2 คน ให้ใส่เครื่องหมาย & หน้าผูแ้ ปลคนที่ 2 โดยเว้นวรรค 1 ระยะหน้าและ
หลังเครื่องหมาย & ถ้ามีผแู้ ปลมากกว่า 2 คน ให้คั่นผู้แปลแต่ละคนด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) สาหรับ
ผูแ้ ปลคนสุดท้าย ให้นาหน้าด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และ &
(F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.)
1.3 กรณีผู้แปลทาหน้าทีเ่ ป็นบรรณาธิการด้วย ให้ใส่ทงั้ 2 หน้าที่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ
เดียวกัน โดยคั่นด้วยคาว่า และ สาหรับงานที่เป็นภาษาไทย และเครื่องหมาย & สาหรับงานที่
เป็นภาษาต่างประเทศ สาหรับหน้าที่บรรณาธิการ งานที่เป็นภาษาไทยให้ใช้คาว่า บรรณาธิการ
ส าหรั บ งานที่ เ ป็ น ภาษาต่ า งประเทศใช้ Ed. ถ้ า มี บ รรณาธิ ก ารคนเดี ย ว และ Eds. ถ้ า มี
บรรณาธิการมากกว่า 1 คน
(สุนทรี เกียรติประจักษ์ และ ลัลธริมา หลงเจริญ, บรรณาธิการ และ ผู้แปล)
(F. W. Truscott & F. L. Emory, Eds. & Trans.)
2. ต้นฉบับพิมพ์ปี xxxx

ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในงานก็ไม่ต้องลง
แกร์ริโด, เจ., และ ซามาน, เอ็ม. (2549). กระเทาะเปลือกเอดีบ:ี คูม่ ือเพื่อความเข้าใจธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (สุนทรี เกียรติประจักษ์ และ ลัลธริมา หลงเจริญ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ:
โครงการฟื้นฟูนเิ วศวิทยาในภูมภิ าคอินโดจีนและพม่า ภายใต้มลู นิธฟิ ื้นฟูชีวติ และธรรมชาติ.

ความจัดเจนทางประวัติศาสตร์ของเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ (บุญศักดิ์ แสงระวี, ผู้แปล). (2549).
กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.
อาร์มสตรอง, เอ็ม. (2549). การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์: คูม่ ือสาหรับการนาไปปฏิบัติ
(อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: บริษทั เอ็กซเปอร์เน็ท จากัด. (ต้นฉบับพิมพ์ปี
2000).

46

รายการอ้างอิง (References)
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(4) รายงานทางเทคนิค และรายงานการวิจัย (Technical and Research Reports )
รูปแบบ
ผู้แต่ง.\(ปีที่พิมพ์).\ ชื่อเรื่อง\(หมายเลขเอกสาร).\สถานที่พิมพ์:\สานักพิมพ์.
กรณีรายงานที่สืบค้นทางออนไลน์ หากไม่ระบุหน่วยงานเป็นผู้แต่งให้ลงหน่วยงานใน
ข้อความที่นามาอ้าง
ผู้แต่ง.\(ปีที่พิมพ์).\ ชื่อเรื่อง\(หมายเลขเอกสาร).\ สืบค้นจากเว็บไซต์หน่วยงาน\
http://www.xxxx
เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ
ตัวอย่าง
1. รายงานทางราชการที่ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน
U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health,
National Heart, Lung, and Blood Institute. (2003). Managing asthma: A
guide for schools (NIH Publication No.02-2650). Retrieved from
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3. รายงานที่ผู้แต่งไม่ใช่หน่วยงาน
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06.3_Kessy_and_Urio.pdf
4. รายงานฉบับย่อใส่หมายเลขรายงานฉบับย่อในวงเล็บ
Employee Benefit Research Institute. (1992, February). Sources of health
insurance and characteristics of the uninsured (Issue Brief No. 123).
Washington, DC: Author.
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(5) เอกสารประกอบการประชุม วิขาการ
1. บทความในเอกสารประกอบการประชุม วิชาการที่พิม พ์เผยแพร่
รูปแบบ
ใช้รูปแบบเดียวกับการลงรายการอ้างอิงบทจากหนังสือรวมเล่ม
ตัวอย่าง
สมประวิณ มันประเสริฐ. (2550). การศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจรายพื้นที่ข องประเทศไทย. ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
คณะเศรษฐศาสตร์, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: การประชุม
วิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 (น. 207-239). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration
in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation:
Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of
Nebraska Press.

หมายเหตุ ชือ่ การประชุมทีเ่ ป็นภาษาต่างประเทศ อักษรตัวแรกของแต่ละคาให้ใช้ตัวพิม พ์ใหญ่ (Capital Letter) ยกเว
คาสันธาน (Conjunction) และคานาหน้านาม (Article) ที่สะกดไม่เกิน 3 ตัวอักษร ยกเว้นเป็นคาแรกของชื่อเรื่องหล
ชื่อเรื่องหลักและชื่อเรื่องรองให้คั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) และเว้นวรรค 1 ระยะ

2. บทความในเอกสารประกอบการประชุม วิชาการที่จัดพิม พ์เป็นประจาสม่าเสม

รูปแบบ
ใช้รูปแบบเดียวกับการลงรายการอ้างอิงบทความในวารสาร

การลงชื่อบทความ
ให้ เว้ น วรรค 1 ระยะ และใส่ คาว่ า [บทคัด ย่อ] ส าหรั บงานภาษาไทย และใส่ คาว่ า
[Abstract] สาหรับงานภาษาต่างประเทศ ต่อจากชื่อบทความและตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค
(.)
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Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian
song discrimination. [Abstract]. Proceedings of the National Academy of
Sciences, USA, 89, 1372-1375.
หมายเหตุ ชื่อการประชุมทีเ่ ป็นภาษาต่างประเทศ อักษรตัวแรกของแต่ละคาให้ใช้ตัวพิม พ์ใหญ่
(Capital Letter) ยกเว้น คาบุ พบท (Preposition) ค าสั น ธาน (Conjunction) และค าน าหน้ า
นาม (Article) ที่ สะกดไม่ เกิน 3 ตัวอักษร ยกเว้น เป็นคาแรกของชื่อเรื่องหลั กและชื่อเรื่องรอง
ระหว่าง ชื่อเรื่องหลักและชื่อเรื่องรองให้คั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) และเว้นวรรค 1 ระยะ
3. เอกสารประกอบการประชุม เป็นเอกสารซึ่งไม่ได้จัดพิม พ์เผยแพร่ และไม่ได้นาเสนอในการ
ประชุม

รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง.\(เดือน ปีที่จัดประชุม).\ชื่อเอกสาร.\ใน\ชื่อผู้จัดประชุม\ (หน้าที่),\หัวข้อการ
ประชุม.\รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม,\สถานที่จดั ประชุม.
เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ

การลงชื่อผู้แต่ง
ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงชื่อผู้แต่งหนังสือ
การลงเดือน ปีทจี่ ดั ประชุม
เอกสารภาษาไทย ให้ลงเดือน ปีที่จัดประชุม ถ้าเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ ให้ลง ปี,
เดือนที่จัดประชุม โดยเว้นวรรค 1 ระยะหลังเครื่องหมายจุลภาค (,)
การลงชื่อเอกสาร
ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงชื่อบทความในหนังสือ
การลงชื่อผู้จัดประชุม
ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงชื่อผู้รวบรวม/ชื่อบรรณาธิการหนังสือโดยให้ใส่หน้าที่ของผู้
จัดประชุมในวงเล็บต่อจากชื่อผู้จัดประชุม
การลงหัวข้อการประชุม
ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงชื่อเรื่อง
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การลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ว่าเป็นการประชุมของหน่วยงานหรือองค์กร
การลงสถานที่จัดประชุม
ให้ลงสถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุม และสามารถลงรายละเอียดอื่นเพิ่ม เติม เพื่อให้ชัดเจน
ขึ้น ได้แก่ ชื่อประเทศ ชื่อรัฐ เป็นต้น
Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom
Checklist for Children (TSC-C). Paper presented at the meeting of the
American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA.
.
(6) วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต
รูปแบบ
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ชื่อเรื่อง.\ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิต).\
ชื่อมหาวิทยาลัย,\ชื่อคณะ,\ชื่อสาขาวิชาหรือภาควิชา.
เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ
ตัวอย่าง
1. วิทยานิพนธ์
Boroughs, B. B. S. (2010). Social networking websites and voter turnout
(Unpublished master’s thesis). Georgetown University, Faculty of the
Graduate School of Arts and Sciences.
ธีระพันธ์ ชนาพรรณ. (2548). การจัดการการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เอกชนที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน, สาขาการสื่อสารภาครัฐและเอกชน.

51

รายการอ้างอิง (References)
2. วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ (Commercial Database)
McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing
growing up with an alcoholic mother (Master’s thesis). Available from
ProQuest Dissertations and Theses database (UMI No. 1434728)
3. วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลที่จัดทาโดยสถาบันการศึกษา
Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher
education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved
from http://www.ohiolink.edu/etd/

วีระภัทร์ แก้วนอกเขา. (2554). มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการขายพ่วง (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์. สืบค้นจาก http://
search.library.tu.ac.th/
4. วิทยานิพนธ์จากเว็บไซต์
Bruckman, A. (1973). MOOSE Crossing: Construction, community, and
learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation).
Massachusetts Institute of Technology. Retrieved from
http://www-static.cc.gatech.edu/-asb/thesis/
อรทัย จุลสุวรรณรักษ์. (2550). การค้ามนุษย์ในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์. สืบค้นจาก
http:// tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=
title&titleid =164530
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(7) บทวิจารณ์
รูปแบบ

ผู้เขียนบทวิจารณ์.\(ปีพิมพ์).\ชื่อบทวิจารณ์\[วิจารณ์หนังสือ\ ชื่อเรื่อง,\โดย\ชื่อผู้แต่ง].\

ชื่อหนังสือที่พิมพ์บทวิจารณ์
กรณีที่ค้นจากอินเทอร์เน็ต
ผู้เขียนบทวิจารณ์.\(ปีพิมพ์).\ชื่อบทวิจารณ์\[วิจารณ์หนังสือ\ ชื่อเรื่อง,\โดย\ชื่อผู้แต่ง].\
สืบค้นจาก http://www.xxxx
เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ
ตัวอย่าง
1. บทวิจารณ์หนังสือ

Schatz, B. R. (2000). Learning by text or context? [Review of the book The
social life of information, by J. S. Brown & P. Duguid]. Science, 290, 1304.
doi:10.1126/science.290.5495.1304
ภาวนา เขมะรัตน์. (2534). [วิจารณ์หนังสือเรื่อง การปรับปรุงระบบราชการด้านการจัดการ
องค์การ, โดย อมร รักษาสัตย์ และ ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์]. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์,
36(2), 249.
2. บทวิจารณ์วีดิทัศน์ (Video)
Axelman, A., & Shapiro, J. L. (2007). Does the solution warrant the problem?
[Review of the DVD Brief therapy with adolescents, produced by the
American Psychological Association, 2007]. PsyCRITIQUES, 52(51).
doi:10.1037/a0009036
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3. บทวิจารณ์บทความทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Commentary)
Wolf, K. S. (2005). The future for deaf individuals is not that bleak [Peer
commentary on the paper “Decrease of deaf potential in a
mainstreamed environment” by K. S. Wolf]. Retrieved from http://
www.personalityresearch.org/papers/hall.html#wolf

(8) สื่อโสตทัศนวัสดุ
รูปแบบ

ชื่อผู้สร้าง\(ผู้สร้าง),\ชื่อผู้กากับ\(ผู้กากับ).\(ปีที่สร้าง).\ ชื่อเรื่อง\[ประเภทสื่อ
โสตทัศนวัสดุ].\ประเทศที่เป็นผู้สร้าง:\บริษัทผู้สร้าง.
กรณีที่ค้นจากอินเทอร์เน็ต
ชื่อผู้สร้าง\(ผู้สร้าง),\ชื่อผู้กากับ\(ผู้กากับ).\(ปีที่สร้าง).\ ชื่อเรื่อง\[ประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ].\
สืบค้นจาก http://www.xxxx
เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ
ตัวอย่าง
1. ภาพยนตร์

King, G. (Producer), & Henckel von Donnersmarck, F. (Director). (2010).
The tourist [Motion picture]. United States of America: Columbia Pictures.
อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ (ผู้กากับ). (2544). โหมโรง [ภาพยนตร์]. ไทย: สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์
เนชั่นแนล.
หากเป็นภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ ลงรายการบรรณานุกรมเช่นเดียวกับบท ๆ หนึ่งจาก
หนังสือเล่ม (ดูที่หน้า 48 ข้อ 7) โดยลงผู้เขียนบทโทรทัศน์และผู้กากับในตาแหน่งเดียวกับผู้แต่ง
หนังสือ และผู้สร้างในตาแหน่งเดียวกับบรรณาธิการ
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2. วีดิทัศน์
ระบุประเภทของสื่อโสตทัศนวัสดุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ว่า [DVD] หรือ [ดีวีดี]
American Psychological Association. (Producer). (2000). Responding therapeutically to patient expressions of sexual attraction [DVD]. Available from
http://www.apa.org/videos/
3. Podcast

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

4. ภาพยนตร์เป็นตอนจากภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์
ให้ ร ะบุ ป ระเ ภทข องสื่ อโส ตทั ศ นวั ส ดุ ไ ว้ ในเ ครื่ อ งหม ายวงเล็ บเห ลี่ ย ม [ ] ว่ า
[Television series episode] หรือ [ตอนจากภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์]
Egan, D. (Writer), & Alexander, J. (Director). (2005). Failure to communicate
[Television series episode]. In D. Shore (Executive producer), House.
New York, NY: Fox Broadcasting.

5. แผ่นเสียง
ให้ระบุประเภทของของสื่อโสตทัศนวัสดุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ว่า [CD]
หรือ [ซีดี]
Lang, K. D. (2008). Shadow and the frame. On Watershed [CD]. New York, NY:
Nonesuch Records.
ในการลงรายการอ้ างอิงแทรกในเนื้อหาให้ใ ส่ชื่อวงดนตรีห รือลาดับของเพลงในแผ่น เช่ น
“Shadow and the Frame” (Lang, 2008, track 10)
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6. แผนที่ที่สืบค้นจากออนไลน์
ให้ระบุประเภทของของสื่อโสตทัศนวัสดุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ว่า [Map] หรือ
[แผนที่]
Lewis County Geographic Information Services. (Cartographer). (2002).
Population density, 2000 U.S. Census [Demographic map]. Retrieved from
http://www.co.lewis.wa.us/publicworks/maps/Demographics/census-popdens_2000.pdf

(9) ชุดข้อมูล (Data Sets) โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวัดผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล
ในที่นี้ หมายถึ งข้ อมูล ดิ บและเครื่ องมื อที่ผู้ เขี ย นน ามาใช้ใ นการวิ เ คราะห์ และวัด ผล
สาหรั บโปรแกรมมาตรฐานที่ ใ ช้ กัน ทั่วไป เช่ น Microsoft Word, Excel, Java, Adobe หรื อ
SAS, SPSS ไม่จาเป็นต้องลงในรายการอ้างอิง การอ้างอิงในเนื้อหาให้ลงชื่อโปรแกรมที่ใช้พร้อม
หมายเลข version ที่ใช้

รูปแบบ
ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรม.\(ปีพิมพ์).\ชื่อโปรแกรม\(หมายเลข version)\[ลักษณะรูปแบบ
ข้อมูล เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์].\สถานที่ผลิต:\ชื่อผู้ผลิต.
กรณีที่ค้นจากอินเทอร์เน็ต

ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรม.\(ปีพิมพ์).\ชื่อโปรแกรม\(หมายเลข version)\[ลักษณะรูปแบบ
ข้อมูล เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์].\ สืบค้นจาก\http://www.xxxxx
เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ
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ตัวอย่าง
1. ชุดข้อมูล (Data Sets)
Pew Hispanic Center. (2004). Changing channels and crisscrossing cultures: A
survey of Latinos on the news media [Data file and code book]. Retrieved
from http://pewhispanic.org/datasets/
2. เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวัดผล

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

Comprehensive Meta-Analysis (Version 2) [Computer software]. Englewood, NJ:
Biostat.
4. เครื่องมือที่ใช้ (Apparatus)
Eyelink II [Apparatus and software]. (2004). Mississauga, Ontario, Canada: SR
Research.

(10) งานทีไ่ ม่ได้ตพี มิ พ์หรืองานทีก่ าลังจัดทาก่อนตีพมิ พ์
หากอ้างอิงงานต้นฉบับที่เตรียมการเพื่อส่งพิม พ์ เมื่อตีพิม พ์แล้วต้องแก้ไขรายการ
อ้างอิงเป็นฉบับสมบูรณ์ที่พิมพ์
รูปแบบ
.ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ ชื่องานต้นฉบับ.\เอกสารไม่ตีพิมพ์ (หรือ Unpublished manuscript
สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษ) เอกสารเสนอเพื่อจัดพิมพ์ (Manuscript submitted for
publication) หรือเอกสารอยู่ระหว่างจัดทา (Manuscript in preparation).
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ตัวอย่าง
1. งานที่ไม่ตีพิม พ์ข องมหาวิทยาลัย
Blackwell, E., & Conrod, P. J. (2003). A five-dimensional measure of drinking
motives. Unpublished manuscript, Department of Psychology, University
of British Columbia, Vancouver, Canada.
2. ต้นฉบับที่จัดทาเพื่อเสนอตีพิม พ์

Ting, J. Y., Florsheim, P., & Huang, W. (2008). Mental health help-seeking in
ethnic minority populations: A theoretical perspective. Manuscript
submitted for publication.
ถ้ า เป็ น งานเขี ย นภาษาไทยใช้ ค าว่ า ต้ น ฉบั บ ที่ จั ด ท าเพื่ อเสนอตี พิ ม พ์ เอกสารที่
อยู่ ระหว่า งจัด ท า ให้ ล งรายการเช่ นเดีย วกับ เอกสารเสนอเพื่ อตี พิ มพ์ เปลี่ย นคาอธิบ ายเป็ น
Manuscript in preparation (เอกสารอยู่ระหว่างจัดทา)
3. ข้อมูลดิบจากการศึกษาที่ไม่ม ีชื่อเรื่อง
Bordi, F., & LeDoux, J. E. (1993). [Auditory response latencies in rat auditory
cortext]. Unpublished raw data.
4. งานที่ไม่ตีพิม พ์แต่ปรากฏบน Website ของผู้เขียน

Mitchell, S. D. (2000). The import of uncertainty. Retrieved from http://philsciarchive.pitt.edu/archive/00000162
5. งานที่ไม่ตีพิม พ์แต่ปรากฏบนฐานข้อมูล ERIC
Kubota, K. (2007). “Soaking” model for learning: Analyzing Japanese learning/
teaching process from a socio-historical perspective. Retrieved from ERIC
database. (ED498566)
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(11) การสัมภาษณ์
รูปแบบ

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.\ตาแหน่ง\สถานที่ทางาน (ถ้ามี).\(วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์).\สัมภาษณ์.
เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ
ตัวอย่าง

สุวรรณ จันทิวาสารกิจ. วิศวกรระบบ บริษัท ทู-บี-วัน เทคโนโลยี จากัด. (28 ตุลาคม 2548).
สัมภาษณ์.
กรณีที่เป็นภาษาต่างประเทศ
รูปแบบ
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.\ตาแหน่ง, สถานที่ทางาน (ถ้ามี).\(ปี, เดือน วันที่สัมภาษณ์).\สัมภาษณ์.
เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ
ตัวอย่าง
Pardee, H. N. Professor of Economics and Political Science, University of
California. (2006, November 8). Interview.

(12) เอกสารจดหมายเหตุ

รวมถึงจดหมายส่วนบุคคล ต้นฉบับที่ไม่ตีพิมพ์ กฤตภาค และ บทสัมภาษณ์
รูปแบบ
ผู้แต่ง.\(ปี เดือน วัน).\ชื่อเรื่อง (ถ้ามี).\[ลักษณะเอกสาร].\ชื่อคอลเล็คชั่น (ถ้ามี) (เลขเรียก
หนังสือ หมายเลขกล่องเก็บเอกสาร ชื่อหรือหมายเลขไฟล์).\ชื่อและสถานที่จัดเก็บ
เอกสารจดหมายเหตุ.
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ตัวอย่าง
1. จดหมายจากหอจดหมายเหตุ

Frank, L. K. (1935, February 4). [Letter to Robert M. Ogden]. Rockefeller Archive
Center (GEB series 1.3, Box 371, Folder 3877). Tarrytown, NY.
ราชสุภาวดี, พระยา. (ม.ป.ป.). [จดหมายเหตุรัชกาลที่ 5]. คิดการเรื่องเลก ทาษ และอากร
บ่อนเบี้ย (มัดที่ 154 เลขที่ 13). หอสมุดวชิรญาณ, กรุงเทพฯ.
2. จดหมายจากคอลเล็คชั่นส่วนบุคคล
Zacharius, G. P. (1953, August 15). [Letter to William Rickel (W. Rickel, Trans.)].
Copy in possession of Hendrika Vande Kemp.
3. คอลเล็คชั่นจดหมายจากเอกสารจดหมายเหตุ

Allport, G. P. (1930-1967). Correspondence. Gordon W. Allport Papers (HUG
4118.10). Harvard University Archives, Cambridge, MA.
หากเป็นจดหมายส่วนบุคคลซึ่งสาธารณชนไม่สามารถเข้าใช้ ได้ ให้ลงเฉพาะการอ้างอิงใน
เนื้อหาเท่านั้น
(Allport, G. W., 1930-1967, Allport to E. G. Boring, March 1, 1939)
4. เอกสารที่ไม่ตีพิม พ์ เอกสารการบรรยายจากจดหมายเหตุหรือคอลเล็คชั่นส่วนบุคคล
Berliner, A. (1959). Notes for a lecture on reminiscences of Wundt and Leipzig.
Anna Berliner Memoirs (Box M50). Archives of the History of American
Psychology, University of Akron, Akron, OH.
5. เอกสารจดหมายเหตุที่ม ีรายละเอียดเกี่ย วกับ ผู้แ ต่งหรือระยะเวลาแน่ชัด แต่ไ ม่ร ะบุไ ว้ใ น
เอกสาร ให้ใส่ขอ้ มูลดังกล่าวในวงเล็บเหลีย่ ม [ ] และเครือ่ งหมายปรัศนี (?) และคาว่า ประมาณ
หรือ ca. สาหรับภาษาอังกฤษ
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[Allport, A. ?]. [ca. 1937]. Marion Taylor today – by the biographer.
Unpublished manuscript. Marion Taylor Papers. Schlesinger Library.
Radcliffe College, Cambridge, MA.
6. เอกสารจดหมายเหตุข องนิติบุคคล
Subcommittee on Mental Hygiene Personnel in School Programs. (1949,
November 5-6). Meeting of Subcommittee on Mental Hygiene Personnel
in School Programs. David Shakow Papers (M1360). Archives of the History
of American Psychology, University of Akron, Akron, OH.

7. เทปบันทึกการสัม ภาษณ์ในเอกสารจดหมายเหตุ
Smith, M. B. (1989, August 12). Interview by C. A. Kiesler [Tape recording].
President’s Oral History Project, American Psychological Association.
APA Archives, Washington, DC.
8. บทความในหนังสือพิม พ์ใ นเอกสารจดหมายเหตุหรือจากคอลเล็คชั่นส่วนบุคคล
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