
 

 

บทที่ 5 
การอางอิงเอกสารในวิทยานิพนธ 

แบบที่ 1∗ 
 
 
 การอางอิงเอกสาร (Citations) คือ การบอกแหลงที่มาของขอมูลที่ผูเขียนนํามาใชอางอิงในการเขียน
ผลงานตางๆ เพื่อเปนการแสดงหลักฐานสําคัญซึ่งจะทําใหผลงานเขียนนั้นๆ เปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือ เปนการ
ใหเกียรติแกผูเขียนเดิมซึ่งเปนผูเสนอผลงานเรื่องนั้นไวกอนแลว และเปนการแสดงเจตนาบริสุทธิ์ของผูเขียนวา
ไมไดขโมยความคิดหรือลอกเลียนขอมูลของผูอื่นโดยไมมีการอางอิง (Plagiarism) ซึ่งหากมีการตรวจพบจะ
เกิดผลเสียหายรายแรง เพราะถือวาเปนการกระทําที่ผิดหลักจรรยาบรรณในทางวิชาการที่ไมควรกระทํา นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาจําเปนอยางยิ่งที่ตองอางอิงเอกสารในงานเขียนของตน ไมวาจะเปนรายงานทั่วไป วิทยานิพนธ 
หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
 การอางอิงเอกสารในผลงานวิทยานิพนธแบบที่ 1 ในคูมือเลมนี้ไดยึดหลักเกณฑของ The American 
Psychological Association APA จากคูมือที่ช่ือวา Publication Manual of the American Psychological 
Association 5thed. 2001 และ APA Style Electronic Formats, 2001 ซึ่งเปนรูปแบบการอางอิงเอกสารที่เปน
มาตรฐานสากลและไดรับความนิยมอยางกวางขวางทั่วโลก โดยในบางสวนไดดัดแปลงใหเหมาะสมกับการนํามาใช
ในการอางอิงเอกสารในภาษาไทย ซึ่งอาจมีลักษณะและขอมูลบางอยางแตกตางจากเอกสารในภาษาอังกฤษ  

ในการเขียนอางอิงเอกสารในผลงานการศึกษาคนควาจําเปนตองมีการอางอิงไวทั้ง 2 สวนของตัวผลงาน
คือ สวนเนื้อเรื่อง และสวนทายเรื่องหรือทายเลม 
 

1. การอางอิงในสวนเนื้อเร่ือง (Reference Citations in Text) 
 การอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง คือ การบอกแหลงที่มาของขอมูลโดยการอางอิงคละไปในสวนเนื้อเรื่อง ทําให
ทราบวาขอความในสวนนั้นนํามาจากแหลงใด นักศึกษาสามารถเลือกใชวิธีการอางอิงในสวนเนื้อเรื่องแบบใด
แบบหนึ่งไดจาก 2 แบบดังนี้ 
 1.1 การอางอิงแบบชื่อ-ป (Author-Date method of citation) 
 การอางอิงแบบชื่อ-ป เปนการอางอิงโดยระบุ ชื่อผูแตง และปพิมพของเอกสาร ไวขางหนาหรือขาง
หลังขอความที่ตองการอาง เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น และอาจระบุเลขหนาของเอกสารที่อาง ดวยก็ได
หากตองการ ดังมีรูปแบบการอางดังนี้ 
 อางไวขางหนาขอความ 
 การอางไวขางหนาขอความ ใชในกรณีตองการเนนช่ือผูแตงที่เปนเจาของขอความหรือแนวคิด โดย
อางชื่อผูแตงอยูในเนื้อความและปใสไวในวงเล็บ ตามดวยขอความที่อาง 

                                          
∗ นักศึกษาจะเลือกใชวิธีการอางองิแบบที่ 1 (บทท่ี 5) หรือ แบบที่ 2 (บทท่ี 6) ก็ได ใหอยูในดุลพินิจของสาขาวิชา 
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 ช่ือผูแตง (ปพิมพ) …………………………….……….…………………………………………. 
 หรือ 
 ช่ือผูแตง (ปพิมพ: เลขหนา)………………………………………………………………………. 
 อางไวขางหลังขอความ 

  การอางไวขางหลังขอความ ใชในกรณีตองการเนนขอความหรือแนวคิดที่นํามาอาง โดยอางทั้ง    
ช่ือผูแตงและปใสไวในวงเล็บตอจากขอความที่อาง  
 .…………………………………………………………(ช่ือผูแตง, ปพิมพ) 
 หรือ 
 ……………………………………………………(ช่ือผูแตง, ปพิมพ: เลขหนา) 
   
             หลักการเขียนการอางอิงแบบชื่อ-ป มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1.1 เอกสารที่มีผูแตง 1 คน 

  กรณีที่เปนผูแตงคนไทย แตงเอกสารเปนภาษาไทย ใหใสช่ือและนามสกุลตามลําดับ สวน
กรณีที่เปนผูแตงชาวตางประเทศ หรือผูแตงคนไทยที่แตงเอกสารเปนภาษาตางประเทศใหใสช่ือสกุล
เทานั้น  ดังตัวอยาง 

1) ผูแตงคนไทย  แตงเอกสารเปนภาษาไทย 
      
                        รังสรรค ธนะพรพันธุ (2548 ) ……………………………………………… 
                             พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2546) ……………………………………… 
 
                            หรือ 
                             …………………………………………… (รังสรรค ธนะพรพันธุ, 2548 ) 
                            .………………………………………(พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546) 
 

2) ผูแตงชาวตางประเทศ 
 

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

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

3) ผูแตงคนไทย แตงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ 
     Sittitrai (1991) รายงานวา ประเทศไทยมีสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรม 
เสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส จึงทําใหผูปวยเอดสมีเพิ่มมากขึ้นทุกป. . . 
    หรือ 
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   ประเทศไทยมีสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส จึงทําให 
ผูปวยเอดสมีเพิ่มมากขึ้นทุกป (Sittitrai, 1991)  
 
  1.1.2  เอกสารที่มีผูแตง มากกวา 1 คน  

                 1)   ผูแตง 2 คน    
                        ใหอางอิงช่ือผูแตงทั้ง 2 คนทุกครั้งที่อางโดยมีคําวา  และ /and∗  หนาช่ือผูแตง   
                        คนสุดทาย 
        
                   ตัวอยางที่ 1 
              สุริยา  สมุทคุปติ์ และ พัฒนา กิติอาษา (2545)…………………………… 
 
              หรือ 
             ……………………………(สุริยา  สมุทคุปติ์ & พัฒนา กิติอาษา, 2545)  
            
                   ตัวอยางที่ 2 
            
                  Enger and Smith (2004) ……………………………………..  
                
                            หรือ  
                          ……………………………….……………. (Enger & Smith, 2004) 
 
  

2) ผูแตง  3, 4 หรือ 5 คน    
• ใหอางอิงช่ือผูแตงทั้ง 3, 4 หรือ 5 คน ในการอางอิงครั้งแรก 
• การอางอิงครั้งตอไป ใหใชช่ือผูแตงคนที่ 1  ตามดวยคําวา และคณะ หรือ  et al.    

(et al. มีเครื่องหมาย . ทาย al  และไมใชอักษรตัวเอน) 
• การอางอิงคร้ังแรก 

                 พรทิพย กาญจนนิยต, พัด นิลพันธุ และ นพรัตน ประสาทเขตการณ (2546)…………    
                  หรือ 

.......................(พรทิพย กาญจนนยิต, พัด นิลพันธุ และนพรัตน ประสาทเขตการณ, 2546) 
 

                                          
 
 
∗ตามกฎของ APA ใหใชสัญลักษณ & แทนคําวา and หนาชื่อผูแตงคนสุดทาย 
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• การอางอิงคร้ังตอไป 
              พรทิพย กาญจนนิยต และคณะ (2546) ………………………………. 
                 หรือ 
                 ……………………………………………. (พรทิพย กาญจนนิยต และคณะ, 2546) 

                      
• การอางอิงคร้ังแรก 

                             Gebbie, Rosenstock, and Hernandez (2003) ……………………… 
                                   หรือ 
 ………………………… (Gebbie, Rosenstock, & Hernandez, 2003)    
 

• การอางอิงคร้ังตอไป 
                             Gebbie et al. (2003) ……………………………………………….. 
                              หรือ 
 ………………………… (Gebbie et al., 2003)    
 

3) ผูแตง 6 คน  หรือ มากกวา 
      การอางทุกครั้งใหใสเฉพาะชื่อผูแตงคนที่ 1 ตามดวยคําวา และคณะ หรือ et al.  (แตใน

การทํารายการเอกสารอางอิง ใหใสช่ือผูเขียน 6 คนแรก และใช et al. สําหรับช่ือที่เหลือ) 
                                            

          ตัวอยางที่ 1 
           ทัดดาว  ลออโรจนวงศ และคณะ (2541)…………………………………… 
   หรือ 
           ……………………………………(ทัดดาว  ลออโรจนวงศ และคณะ, 2541) 
          ตัวอยางที่ 2 

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

   หมายเหตุ   การอางอิงเอกสารที่มีผูแตง มากกวา 1 คน  ถาเปนการอางโดยใช          
ช่ือผูแตงขึ้นกอนขอความ ใหใชคําเชื่อม and นําหนาช่ือผูแตงคนสุดทาย   แตถาอางชื่อผูแตงอยูในวงเล็บใหเช่ือม
ช่ือผูแตงดวยเครื่องหมาย &  ดังตัวอยาง                
 
                       
                     Enger and Smith (2004) ……………………………………..  
                              ……………………………………. (Enger & Smith, 2004) 
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1.1.3 ผูแตงที่เปนกลุมบุคคล (Groups as Authors) 
ช่ือกลุมบุคคลที่ทําหนาที่เปนผูแตง ไดแก  หนวยงานราชการ   สมาคม  สถาบัน 

หรือกลุมศึกษาตางๆ  ใหใสกลุมบุคคลนั้นๆ เปนช่ือผูแตง   ซึ่งโดยทั่วไปในการอางอิงครั้งแรก จะใสช่ือเต็ม แลว
กํากับดวยช่ือยอ  การอางอิงครั้งตอไปใชเฉพาะชื่อยอ 

1) กรณีท่ีมีท้ังชื่อหนวยงานยอยและหนวยงานใหญ ใหใสเฉพาะชื่อหนวยงาน
ยอยที่ระบุเปนช่ือแรกเทานั้น เชน สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ใหใสวา สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ยกเวนกรณีที่มีการอางชื่อหนวยงานยอยซ้ํากัน แตสังกัดหนวยงานใหญที่ตางกัน ใหใสช่ือ
หนวยงานใหญถัดขึ้นไปดวยเพื่อใหเห็นความแตกตาง เชน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ       
ความมั่นคงของมนุษย กับสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เปนตน ดังตัวอยาง 

  
       ตัวอยางที่ 1 
 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (2550)…………………………………….. 
       หรือ 
 …………..………………………….(สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2550) 
  
     ตัวอยางที่ 2 
     สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2550).. 
    สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (2550) ……………………………… 
  
       หรือ 
 …… (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2550) 

   …………………………………(สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2550)  
      

2) กรณีท่ีชื่อหนวยงานยาวมาก การอางครั้งแรกใหอางชื่อเต็ม สวนการอางครั้ง
ตอไปสามารถตัดใหสั้นลงไดโดยใชเครื่องหมายจุด 3 จุด  . . .   ดังตัวอยาง 

• การอางครั้งแรก 
            สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย (2550)…… 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(2548)…… 
• การอางครั้งตอๆ ไป 

      สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม…  (2550)…………………… 
      สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ... (2548)…………………... 
                     หรือ 

• การอางครั้งแรก 
……….(สํานักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2550) 
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• การอางครั้งตอๆ ไป 
   …………….(สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม. . ., 2550) 
 

3) กรณีท่ีหนวยงานมีชื่อยอท่ีเปนที่รูจักท่ัวไป การอางครั้งแรกใหอางชื่อเต็มและ
ใสช่ือยอไวในเครื่องหมาย [    ] สวนการอางครั้งตอไปใสเฉพาะชื่อยอ ดังตัวอยาง 

 ตัวอยางที่ 1 
• การอางครั้งแรก 

         สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [สํานักงาน ก.พ.ร.] (2550)…  
• การอางครั้งตอๆ ไป 

         สํานักงาน ก.พ. ร. (2550) ………………………………………….…… 
   หรือ 

• การอางครั้งแรก 
   ….(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [สํานักงาน ก.พ.ร.], 2550) 

• การอางครั้งตอๆ ไป 
   …………………………… (สํานักงาน ก.พ. ร., 2550) 
  

 ตัวอยางที่ 2 
• การอางครั้งแรก 
 World Health Organization [WHO] (2007)……………………………… 
• การอางครั้งตอๆ ไป 

WHO (2007)………………………………………..……………………. 
หรือ 
• การอางครั้งแรก 
………………………………(World Health Organization [WHO] , 2007) 
• การอางครั้งตอๆ ไป 

  ……………………………………………………………(WHO, 2007) 
 
 

1.1.4 เอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตง (Works With No Author Including Legal Materials 
or With an anonymous Author) 

   เอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตง  เอกสารทางกฎหมาย  และเอกสารที่ระบุวา 
Anonymous  Author     
    



 

 

41

  เอกสารที่ไมปรากฏช่ือผูแตง  ใหใสช่ือเรื่องของเอกสารแทนชื่อผูแตง โดยอาจใส                
ช่ือเรื่องที่สมบูรณ หรือตัดใหสั้นลงตามดวยเครื่องหมายจุด 3 จุด . . . ก็ได  

• การอางอิงชื่อบทความ หรือ บทจากหนังสือ  ใหใสช่ือเรื่องไวในเครื่องหมาย     
             “…………” ดังตัวอยาง 

 
   ในบทความเรื่อง “โรคเอดสในประเทศโลกที่สาม. . . .” (2542)……………… 
 หรือ 
 .……………….(“โรคเอดสในประเทศโลกที่สาม. . ., ” 2542) 

• การอางอิงชื่อวารสาร  ชื่อหนังสือ  แผนพับ หรือ รายงาน  ใหใชอักษรตัวเอน 
ดังตัวอยาง 
   รายงานการวิจัยการจัดการและการพัฒนาการทองเที่ยว…(2548) ……              
หรือ 
    ………… (รายงานการวิจัยการจัดการและการพัฒนาการทองเที่ยว…, 2548)  
 
• เอกสารทางกฎหมาย  ใหใสช่ือกฎหมาย ตามดวยปที่ออกกฎหมายนั้น  เชน 
 พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  พ.ศ. 2549 (2549)………………………………… 
     

• เอกสารไมปรากฏชื่อผูแตง  ที่ระบุวา Anonymous  ใหใชคําวา Anonymous 
แทนชื่อผูแตง   เชน  (Anonymous, 1996) 

              
           1.1.5    ผูแตงท่ีชื่อสกุลซํ้ากัน    (Authors with the Same Surname) 
                        ผูแตงชาวตางประเทศที่มีช่ือสกุลซ้ํากัน  ใหใสอักษรยอช่ือตน และชื่อกลางกํากับไว
ทุกครั้งที่อาง  แมปที่พิมพจะแตกตางกัน  ดังตัวอยาง 
                           R.J. Smith (1994)………………………………………………………….. 

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

1.1.6 การอางอิงเอกสาร 2 รายการ หรือมากกวา 
• การอางอิงเอกสาร 2 รายการ หรือมากกวาของผูแตงคนเดียวกัน  ปพิมพตางกัน 

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

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



 

 

42

• การอางอิงเอกสาร 2 รายการ หรือมากกวาของผูแตงคนเดียวกัน  ซึ่งปพิมพซ้ํากัน
ตามปกติ ในรายการอางอิงเอกสารทายเลมจะตองระบุตัวอักษร ก ข ค . . . หรือ a b c . . .  ตามลําดับ ตอทายปพิมพ
เพื่อใหทราบวาไมใชเอกสารชิ้นเดียวกัน  เชน 

 ถาเอกสาร 2 ช้ิน ของ ประเวศ วะสี ที่นํามาอางมีดังนี้ 
 ประเวศ วะสี. (2547ก).  กระบวนการนโยบายสาธารณะ. 

 ประเวศ วะสี. (2547ข). การพัฒนาตองเอาวัฒนธรรมเปนตัวต้ัง. 
         
                      ใหอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง ดังตัวอยาง 
           ประเวศ วะสี. (2547ก). เมื่ออางอิงจาก เอกสารเรื่อง กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
                                                               
          ประเวศ วะสี. (2547ข). เมื่ออางอิงจากเอกสารเรื่อง การพัฒนาตองเอาวัฒนธรรม  
     เปนตัวต้ัง 
                                                               
                     ประเวศ วะสี. (2547ก, 2547ข)…เมื่ออางอิงจากเอกสารทั้ง 2 เรื่องในคราวเดียวกัน                                           
         
                     หรือ 
              ….…………………………………….…………………(ประเวศ วะสี, 2547ก) 
         ..…………………………………………………………(ประเวศ วะสี, 2547ข) 
                    .……………………………..…………………(ประเวศ วะสี, 2547ก, 2547ข) 

 
สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ ใหอางอิง ดังตัวอยาง 
Pratt (1992a)…………………………………………………………… 
Pratt (1992b)…………………………………………………………… 

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

 
• การอางอิงเอกสาร 2 รายการ หรือมากกวา ที่มีช่ือผูแตง ตางกัน  ใหเรียงลําดับ

การอางอิงตามอักษรช่ือผูแตง  คั่นแตละรายการดวยเครื่องหมาย; ดังตัวอยาง 
       ………………………..(ถวัลย วรเทพพุฒิพงษ, 2541;  ประเวศ วะสี, 2547ก;                 
                      ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2540) 
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        1.1.7  เอกสารไมปรากฏปพิมพ 
  ใหใส ม.ป.ป. หรือ n.d. แทนปพิมพ ดังตัวอยาง 
 
  ตัวอยางที่ 1 
   กรมการคาตางประเทศ (ม.ป.ป.)…………………………..…………………… 
  หรือ  
  .……………………………………………….(กรมการคาตางประเทศ, ม.ป.ป.)  
  
       ตัวอยางที่ 2 
  Viravaidya (n.d.)………………………………………………………. 
  หรือ 
  .……………………………………………………….(Viravaidya, n.d.) 
 

       1.1.8 เอกสารอยูในระหวางตีพิมพ 
  ใหใส ระหวางตีพิมพ หรือ  in press  แทนปพิมพ ดังตัวอยาง 
    ตัวอยางที่ 1 
    ศันสนีย  กิจพานิช (ระหวางตีพิมพ)…………………………………………… 
    หรือ 
    .…………………………………………….(ศันสนีย  กิจพานิช, ระหวางตีพิมพ) 
    ตัวอยางที่ 2 
    Viravaidya (in press)……………………………………………… 
    หรือ 
   .……………………………………………………(Viravaidya, in press) 
 

1.1.9 การอางอิงเอกสารบางสวน   Specific Parts of a Source 
     การอางอิงเอกสารเพียงบางสวน บางบท หรืออางตาราง ใหระบุเลขหนา  บทที่  
ตาราง แลวแตกรณีเอกสารภาษาตางประเทศ คําวา page หรือ chapter  ใหใชคํายอ   
 
                    อมรา พงศาพิชญ (2549, หนา 32)………………………   
                      Patten (2005, p.123) 
                      Enger and Smith, (2004 chap.2) 
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                    การอางอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไมมีเลขหนา ใหใส หมายเลขยอหนาแทน     
โดยใชคํายอ para.  หรือสัญลักษณ  ¶  แลวตามดวยหมายเลข  แตถาไมปรากฏหมายเลขยอหนา ใหใสหัวขอเรื่อง
และ หมายเลขยอหนา แทน   เชน 
        Friday (1984, ¶ 3)…………………………………………………………. 
                  หรือ       

       ………………………………………. (Friday, 1984, Introduction section)  
 
  1.1.10  การอางถึงเอกสารที่ถูกอางอิงอยูในเอกสารอื่น 
         กรณีที่เอกสารที่ตองการอางถูกนําไปอางไวในเอกสารอื่น หากไมสามารถหา
ตนฉบับของเอกสารที่ถูกนําไปอาง ก็สามารถอางอิงไดโดยวิธีการอางอิงเอกสารซอน ซึ่งเขียนได 2 วิธีดังนี้ 

1) อางชื่อผูแตงของเอกสารตนฉบับขึ้นกอน ใหใสช่ือผูแตงเอกสารตนฉบับ ตาม
ดวยคําวา อางถึงใน หรือ cited in แลวตามดวยช่ือผูแตงเอกสารที่นําขอมูลไปอาง เชน ตองการอางอิงเอกสารของ 
Pratt ที่ถูกนําไปอางไวในเอกสารของปราโมทย  ธีรพงษ  ใหอางดังนี้ 
 Pratt (1992 อางถึงใน ปราโมทย ธีรพงษ, 2541)……………………………..
 หรือ  
     ………………………………(Pratt, 1992 อางถึงใน ปราโมทย ธีรพงษ, 2541)  

       
2) อางชื่อผูแตงเอกสารที่นําขอมูลไปอางขึ้นกอน ใหใสช่ือผูแตงเอกสารที่นํา

ขอมูลไปอาง ตามดวยคําวา อางจาก หรือ cited from แลวตามดวยช่ือผูแตงเอกสารตนฉบับที่ถูกอาง เชน ตองการ
อางอิงเอกสารของปราโมทย  ธีรพงษ ที่ไดนําขอมูลจากเอกสารของ Pratt มาอาง ใหอางดังนี้ 
 
    ปราโมทย ธีรพงษ (2541 อางจาก Pratt, 1992)…………………………………
    หรือ 

   ………………………………(ปราโมทย ธีรพงษ, 2541 อางจาก Pratt, 1992)  
    
 1.1.11    การอางอิงการสื่อสารระหวางบุคคล (Personal Communications) 
              การอางอิงการสื่อสารระหวางบุคคล ไดแก จดหมาย บันทึกชวยจํา จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส หรือกลุมอภิปรายบนอินเทอรเนต การสัมภาษณบุคคล  การสนทนาทางโทรศัพท เปนตน และเปน
การติดตอสวนตัวที่เกี่ยวกับเรื่องทางวิชาการ   ใหอางอิงเฉพาะในเนื้อเรื่องเทานั้น ไมตองทํารายการเอกสารอางอิง  
ระบุคําวา ติดตอสวนตัว หรือ personal communication แลวตามดวย วัน เดือน ป ที่ติดตอ   

              ทั้งนี้การอางอิงในเนื้อเรื่อง กรณีผูแตงชาวตางประเทศ ใหใสอักษรยอช่ือตน ช่ือกลาง 
และคําเต็มของชื่อสกุล  ระบุคําวา personal communication  แลวตามดวย วัน เดือน ป ที่ติดตอ  ดังตัวอยาง 

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

                        หรือ    
                          ………………  (D. Ellis, personal communication,  June 2,  2007) 
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1.2 การอางอิงแบบตัวเลข (Number style) 
  การอางอิงแบบตัวเลข เปนการอางอิงโดยระบุหมายเลขของเอกสารที่ตองการอางไวทาย
ขอความ เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น การใสหมายเลข อาจใสเปนหมายเลขโดดๆ เชน 1  2  3 . . .   หรือใส
หมายเลขไวในเครื่องหมาย [   ] เชน [1]  [2]  [3] ก็ได ดังตัวอยาง 
  ในประเทศไทยมีรายงานผูปวยเอดสรายแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 หลังจากนั้นจํานวน
ผูปวยเอดสไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ1 ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการติด
เช้ือเอดส จึงทําใหผูปวยเอดสมีเพิ่มมากขึ้นทุกป2 . . . 
  หรือ 
  ในประเทศไทยมีรายงานผูปวยเอดสรายแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 หลังจากนั้นจํานวน
ผูปวยเอดสไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [1] ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อเอดส จึงทําใหผูปวยเอดสมีเพิ่มมากขึ้นทุกป [2] . . . 
  ในกรณีที่ตองการอางอิงเอกสารหลายๆ ช้ินสําหรับขอมูลเดียวกัน ใหใสหมายเลขของเอกสาร
ที่อางนั้นตามลําดับ โดยคั่นแตละหมายเลขดวยเครื่องหมาย  ,   ดังตัวอยาง 
  .…………………………………….…………………………………1, 4, 5 
  .……………………………………………..………………………[1, 2, 3] 
  ……………………………………………………...……………[3, 4, 7, 9] 
 
  การอางอิงแบบตัวเลข มีวิธีการอาง 2 วิธี นักศึกษาอาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได ดังนี้ 
 
  1.2.1 การอางอิงโดยใสตัวเลขตามลําดับที่อางในเนื้อเร่ือง (Cited-order number)  
   วิธีการน้ี ใหใสหมายเลขตามลําดับการอางในเนื้อเรื่อง โดยเริ่มจากหมายเลข            
1  2  3 . . . ไปตามลําดับจนจบเลม  หากมีการอางซ้ําก็ใหใสหมายเลขเดิมซ้ําไดอีก รายการเอกสารอางอิงทายเลมก็
จะจัดเรียงตามลําดับการอางในเนื้อเรื่องเชนเดียวกัน โดยไมจําเปนตองจัดเรียงตามลําดับอักษรของชื่อผูแตง 
ดงัตัวอยาง 
 
   การอางอิงในเนื้อเร่ือง 
   ในประเทศไทยมีรายงานผูปวยเอดสรายแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 หลังจาก
นั้นจํานวนผูปวยเอดสไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [1] ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรม
เสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส จึงทําใหผูปวยเอดสมีเพิ่มมากขึ้นทุกป  [2]………………………………………………. 
……………………………………………………………………………[3]…………..……………….…………
……….………………………………………………………………………………….[1]………………………
………………………………………………………………………………………….………………..…………
…………………………………………………………………………………………………….…………[4] 
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   ลําดับรายการเอกสารอางอิงทายเร่ือง (ไมเรียงตามลําดับอักษรชื่อผูแตง) 
1. ธีระ  รามสูตร.  (2532)……………………………………………………… 
2. Sittitrai, V.  (1991)………………………….……………………………… 
3. Pratt, R.J.  (1991)…………………………………………………………… 
4. สุรีพร  ธนศิลป.  (2538)………………………………….………………… 

 
  1.2.2 การอางอิงโดยใสตัวเลขตามลําดับรายการทายเลม (Reference-order number)  
   วิธีการนี้ ใหใสหมายเลขตามลําดับรายการเอกสารที่จัดเรียงตามลําดับอักษรช่ือผูแตง 
ที่รวบรวมไวทายเลม ดังนั้น หมายเลขที่อางในเนื้อเรื่องจะตองเปนไปตามลําดับของรายการเอกสารทายเรื่อง 
ไมจําเปนตองเริ่มจากหมายเลข 1 2 3. . . ไปตามลําดับ  และหากมีการอางซ้ําก็ใหใสหมายเลขเดิมซ้ําไดอีก 
ดังตัวอยาง 
 
   การอางอิงในเนื้อเร่ือง 

   ในประเทศไทยมีรายงานผูปวยเอดสรายแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 หลังจาก
นั้นจํานวนผูปวยเอดสไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [2] ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรม
เสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส จึงทําใหผูปวยเอดสมีเพิ่มมากขึ้นทุกป [5]………………………………………………. 
………………………………………………..…[4]………………………………………………………………
………………….………………………………………[2]………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………[3] 
 
   ลําดับรายการเอกสารอางอิงทายเร่ือง (เรียงตามลําดับอักษรชื่อผูแตง) 

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

 
1.3 การอางอิงเอกสารภาษาไทยในวิทยานิพนธท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษ 

  การอางอิงเอกสารในเนื้อเรื่องของวิทยานิพนธที่จัดพิมพเปนภาษาอังกฤษ หากเลือกใชวิธีการ
อางอิงแบบชื่อ-ป ใหใสช่ือและปที่อางเปนภาษาอังกฤษและป ค.ศ. ดวย สําหรับการแปลชื่อภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ หากมีช่ือที่เปนทางการควรใชใหถูกตองตามช่ือที่เปนทางการนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่เปนช่ือ
ของหนวยงานตางๆ เชน (มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2550) ใหเขียนเปน (Khon Kaen University, 2007) กรณีที่ไม
สามารถคนหาชื่อภาษาอังกฤษที่เปนทางการ หรือช่ือบุคคลที่ไมทราบชื่อภาษาอังกฤษ ใหใชวิธีถายตัวอักษร 
(transliterate) ใหเปนอักษรโรมัน เชน กุลธิดา ทวมสุข (2545) เขียนเปน Tuamsuk (2002) 
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  หากไมตองการแปลชื่อภาษาไทยเพื่ออางอิงเปนภาษาอังกฤษ ใหเลือกใชวิธีการอางอิงเอกสาร
ในเนื้อเรื่องแบบตัวเลขแทน 
  การเขียนรายการอางอิงสวนทายเลม ดูวิธีเขียนหนา 73  ขอ 2.2.16 
 
2.  การอางอิงสวนทายเลม (Reference citations) 

การอางอิงสวนทายเลม เปนการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียนผลงาน
นั้นๆ โดยปกติมักนิยมจัดเรียงรายการตามลําดับอักษรชื่อผูแตง แตอาจจัดเรียงตามลําดับการอางอิงในสวน        
เนื้อเรื่องก็ได หากผูเขียนเลือกวิธีการอางอิงในสวนเนื้อเรื่องเปนแบบ cited-order number 
 การรวบรวมรายการเอกสารที่อางอิงไวทายเลม อาจรวบรวมเปนรายการบรรณานุกรม (Bibliography) 
หรือรายการเอกสารอางอิง (References) ก็ได ซึ่งมีขอแตกตางกันคือ  

• การรวบรวมรายการบรรณานุกรม ผูเขียนจะสามารถนําเอารายการเอกสารอื่นที่มิไดอางไวในสวน
เนื้อเรื่องมารวบรวมไวก็ได หากเห็นวาเอกสารนั้นมีความเกี่ยวของกับเรื่องที่เขียนและจะเปนประโยชนแกผูอาน 
ดังนั้นจํานวนรายการเอกสารที่อางอิงในสวนทายเรื่องจึงอาจมีมากกวาจํานวนที่ถูกอางอิงไวในสวนเนื้อเรื่อง  

• การรวบรวมรายการเอกสารอางอิง จะรวบรวมเฉพาะรายการที่ถูกอางไวในสวนเนื้อเรื่องเทานั้น   
ดังนั้นจํานวนรายการเอกสารที่อางอิงในสวนทายเรื่องจึงตองมีจํานวนเทากันกับที่ถูกอางอิงไวในสวนเนื้อเรื่อง  

รูปแบบการเขียนรายการเอกสารอางอิงในสวนทายเลมสําหรับผลงานวิทยานิพนธตามแบบ APA มี
หลักเกณฑดังนี้ 

 

 2.1 หลักท่ัวไป 
  2.1.1 ชื่อผูแตง  

1) ผูแตงคนไทย แตงเอกสารเปนภาษาไทย ใหใสช่ือและนามสกุลตามลําดับ โดย
ไมตองใสคํานําหนาช่ือ (เชน นาย นาง นางสาว) ยศ (เชน พ.ต.ท. ร.อ.) ตําแหนง (เชน ผูชวยศาสตราจารย 
ศาสตราจารย) หรือคุณวุฒิ (เชน ดร. นพ.) หากผูแตงมีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ ใหกลับขอความที่ระบุ
บรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ไปไวขางทายช่ือโดยคั่นดวยเครื่องหมาย , สวนช่ือผูแตงที่เปนสมณศักดิ์ใหเขียน
ตามปกติ ดังตัวอยาง 

ประเวศ  วะสี. 
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
สุชาดา กีระนันทน, คุณหญิง. 
รังสรรค ธนะพรพันธุ. 
อคิน  รพีพัฒน, ม.ร.ว. 

    

2) ผูแตงชาวตางประเทศ หรือผูแตงคนไทยที่แตงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ 
ใหใสช่ือสกุล คั่นดวยเครื่องหมาย  ,  และตามดวยอักษรยอของชื่อตนและชื่อกลาง ดังตัวอยาง 

Holzman, R.  
Panyarachun, A. 
Sharp, G. D. 
ไฮนบรอนเนอร, อาร แอล. 
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3) ผูแตงที่เปนบรรณาธิการ (editor) ใหใสคําวา บรรณาธิการ หรือ Ed. หรือ Eds. 
ไวในเครื่องหมาย (   ) ตอทายช่ือ สวนผูแตงที่เปนผูรวบรวม (compiler) ใหใสคําวา  ผูรวบรวม หรือ Comp. หรือ 
Comps. ไวในเครื่องหมาย (    ) ตอทายช่ือ ดังตัวอยาง 

ผาสุก พงษไพจิตร.  (บรรณาธิการ). 
พรทิพย กาญจนนิยต, พัด นิลพันธุ และ นพรัตน ประสาทเขตการณ. (บรรณาธิการ).  
สมพันธ  เตชะอธิก.  (ผูรวบรวม). 
Hernon, P. (Comp.) 
Ray, L. (Ed.) 
Remacle, C. and  Reusens, B. (Eds.) 

 
4) ผูแตงที่เปนนิติบุคคล ใหใสช่ือนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสาร โดยเริ่มจาก

หนวยงานยอยไปหาหนวยงานใหญ ตามลําดับ ดงัตัวอยาง 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.   
สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี. 
American Sociological Association. 
The American Institute of Architects Design For Aging Center 
Institute for Population and Social Research, Mahidol University. 

    
5) ผูแตง 2-5 คน ใหใสช่ือผูแตงคนที่ 1 คั่นดวยเครื่องหมาย  ,  ตามดวยช่ือผูแตง

คนที่ 2 คั่นดวยเครื่องหมาย  ,  ตามดวยช่ือผูแตงคนที่ 3 ไปเรื่อยๆ ตามลําดับ แตไมเกิน 5 คน และกอนหนาช่ือผูแตง
คนสุดทาย ใหใสเครื่องหมาย & คั่น (หรืออาจใช และ หรือ and  ก็ได) ดังตัวอยาง 

 
วิคเตอร, เค, & นภาภรณ  หะวานนท. 
สุวัฒนา วิบูลยเศรษฐ, เกื้อ วงศบุญสิน, & วิพรรณ  ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล. 
Enger, E.D. & Smith, B. F. 
Gebbie, K., Rosenstock, L., & Hernandez, L.M. (Eds.) 

    
6) ผูแตง 6 คน หรือมากกวา  ใหใสช่ือผูแตง 6 คนแรก  และตามดวยคําวา และ

คณะ หรือ et al. ดังตัวอยาง 
Mann, J.M., Tarantola, D.J., Netter, T.W., Sande, P.,  
Volberding, A., & Berger, J. Ferguson, J.G. et al.  
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  2.1.2 ชื่อเร่ือง 
1) ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ และชื่อเอกสารที่ไมไดตีพิมพ 

• ใหใสช่ือเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร สําหรับช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ใหพิมพ
ตัวอักษรตัวแรกของคําแรกเปนตัวพิมพใหญ สวนคําอื่นๆ ใหขึ้นตนดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนกรณีที่เปนช่ือเฉพาะ   เชน 

 
 การเมืองไทยกับการพัฒนารัฐธรรมนูญ. 
 ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท จังหวัดขอนแกน. 
รายงานการวิจัยเร่ือง แผนการจัดการปาไมจากเบื้องลาง. 
Foundations of modern sociology.  
The economics of Thailand. 

 
• กรณีที่มีช่ือเรื่องยอย (sub-title หรือ two-part title) ใหใสเครื่องหมาย:     

คั่นระหวางชื่อเรื่องและชื่อเรื่องยอยนั้น กรณีช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ใหพิมพอักษรตัวแรกของคําแรกของชื่อเรื่อง
ยอยเปนตัวพิมพใหญ เชน 

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

• การพิมพช่ือหนังสือ ช่ือวิทยานิพนธ ควรเนนโดยการพิมพเปนตัวดําหนา 
(bold)  หรือตัวเอน(italic) หรือขีดเสนใตก็ได สวนการพิมพช่ือบทความและชื่อเอกสารที่ไมไดตีพิมพ (เชน        
จุลสาร เอกสารอัดสําเนา) ใหพิมพตัวปกติ (normal) 

  ตัวอยางชื่อบทความ ชื่อเอกสารที่ไมไดตีพิมพ 
    การประยุกตพุทธจริยศาสตรกับสังคมไทย. 
    The impact of economic on sociology. 
 

2) ชื่อวารสาร ชื่อสารานุกรม ชื่อการประชุม/สัมมนา 
• ใหใสช่ือเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร สําหรับช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ใหพิมพ

ตัวอักษรตัวแรกของคําสําคัญทุกคําเปนตัวพิมพใหญ 
• การพิมพช่ือวารสาร ช่ือสารานุกรม ควรเนนโดยการพิมพเปนตัวดําหนา 

(bold) หรือตัวเอน (italic) หรือขีดเสนใตก็ได สวนการพิมพช่ือการประชุม/สัมมนา ใหพิมพตัวปกติ (normal) 
ยกเวนช่ือการประชมุนั้นเปนช่ือของหนังสือดวย ใหพิมพเนนเหมือนช่ือหนังสือ 
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  ตัวอยางชื่อวารสาร ชื่อสารานุกรม 
    วารสารมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
    วารสารประชากรศึกษา 
    สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
     Journal of Economic Literature 
        The Wall Street Journal 
        Encyclopedia of the Social Sciences 
 
      ตัวอยางชื่อการประชุม/สัมมนา 
         เอกสารการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบปที่ 36 ธนาคาร 
           แหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 
         Proceedings of the Fourth International Symposium on AIDS in Asia 
 
  2.1.3 ขอมูลเก่ียวกับการพิมพ 

1) รายการคํายอท่ีใช ในการจัดทําเอกสารอางอิงทายวิทยานิพนธใหใชคํายอ แทน
สวนตางๆของหนังสือ หรือเอกสารอื่นๆ  ดังนี้ 
                                     

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 
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2) ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของหนังสือ 
• ครั้งที่พิมพ ใหใสครั้งที่พิมพต้ังแตครั้งที่ 2 ขึ้นไป หากมีขอความระบุการ

ปรับปรุง แกไข (revised) หรือการแกไขเพิ่มเติม (enlarged) ก็ใหใสไวดวย ดังตัวอยาง 
   พิมพครั้งที่ 2   2 nd ed. 
   พิมพครั้งที่ 6   6 th ed. 
   พิมพครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงแกไข 3 rd rev. ed. 
   พิมพครั้งที่ 2 แกไขเพิ่มเติม  2 nd rev. & enl. ed. 

• สถานที่พิมพ ใหใสช่ือเมือง หรือช่ือจังหวัด ซึ่งเปนสถานที่พิมพตามที่
ปรากฏในหนังสือ หากในหนังสือบอกชื่อเมืองไวหลายช่ือ ใหใสช่ือแรกเทานั้น ในกรณีที่ตองการระบุช่ือรัฐหรือ
เขตหรือแควนตอจากชื่อเมือง อาจใสเปนช่ือยอหรือช่ือเต็มก็ได (ดูช่ือยอรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาในภาคผนวก 
ค หนา ค-10) โดยคั่นดวยเครื่องหมาย  ,  ดังตัวอยาง 

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

• สํานักพิมพหรือโรงพิมพ ใหใสช่ือสํานักพิมพหรือโรงพิมพตามที่ปรากฏ
ในหนังสือ หากมีทั้งช่ือสํานักพิมพและชื่อโรงพิมพ ใหใสช่ือสํานักพิมพ กรณีที่สํานักพิมพเปนหนวยงานหรือ
องคกรตางๆ ใหใสช่ือหนวยงานหรือองคกรนั้นเปนสํานักพิมพ  คําที่เปนสวนหนึ่งของชื่อสํานักพิมพสําหรับ
ภาษาไทยตัดคําวา บริษัท หางหุนสวนจํากัดและจํากัดออก  ภาษาอังกฤษตัดคําวา Limited (Ltd.), Incorporated 
(Inc.) ออก ดังตัวอยาง 

   แพรพิทยา   โรงพิมพคุรุสภา 
   มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
   Prentice-Hall 
   Institute of Developing Economics 
              กรณทีี่ไมปรากฏชื่อสํานักพิมพหรือโรงพิมพ ใหใส [ม.ป.พ.] หรือ [n.p.] 

• ปพิมพ ใหใสเลขระบุป พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่พิมพหนังสือเลมนั้นไวใน
เครื่องหมาย  (   ) ตอจากชื่อผูแตง ดังตัวอยาง 
    ประเวศ  วะสี.  (2541) 
    Spencer, M.  (1996) 

        กรณีที่ไมปรากฏปพิมพ ใหใส [ม.ป.ป.] หรือ [n.d.] 
3) ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของวารสาร 

• ปพิมพ ใหใสตามวิธีการใสปพิมพของหนังสือ 
• ปที่ (volume) ฉบับที่ (number) และเลขหนา ใหใสตามลําดับดังนี้  

 ปท่ี(ฉบับที่), เลขหนา  ดังตัวอยาง 
2(3), 5-21. 
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15, 17-23.   [กรณีไมระบุฉบับที่] 
(87), 3-16.   [กรณีไมระบุปที่] 
32(September), 145-51.      [กรณีไมระบุฉบับที่ แตระบุเดือน] 

• วารสารยังไมออกเผยแพร บทความอยูในระหวางตีพิมพ ใหใส (ระหวาง
ตีพิมพ) หรือ (in press) ตอทายช่ือผูแตง ดังตัวอยาง 
    กุลธิดา  ทวมสุข.  (ระหวางตีพิมพ) 
    Zuckerman, M., & Kieffer, S.C.  (in press).   

4) ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของสารานุกรม 
• ปพิมพ ใหใสตามวิธีการใสปพิมพของหนังสือ 
• ใสขอมูลเลมที่ (volume) และเลขหนา สถานที่พิมพ และสํานักพิมพ 

ตามลําดับดังนี้   
เลมที่.  (หนา).  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ  ดังตัวอยาง 
International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol.11 (pp.297-
305).  New York: The Macmillan Company & The Free Press. 

• สารานุกรมเลมเดียวจบ ไมตองระบุเลมที่ ดังตัวอยาง 
Encyclopedia of the United Nations and International Agreements.   
(pp.390-391).  New York: Taylor and Francis. 

 
5) ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของวิทยานิพนธ 

• ปพิมพ ใหใสตามวิธีการใสปพิมพของหนังสือ 
• ใสขอมูลระบุช่ือปริญญา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ตามลําดับดังนี้   

   วิทยานิพนธปริญญา. . . สาขาวิชา . . . คณะ. . .สถาบัน/มหาวิทยาลัย. . .   
   ดังตัวอยาง 

วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

    วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

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

• วิทยานิพนธของตางประเทศ ใหใสขอมูลระบุช่ือประเทศที่เปนที่ต้ังของ
สถาบันดวย ดังตัวอยาง 
    Doctoral Dissertation in Linguistics, Indiana University, U.S.A. 
     Ph.D. Thesis in Psychology, Massey University, New Zealand. 
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6) ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของเอกสารที่ไมไดตีพิมพ (Unpublished) 
• ใหใสปพิมพ สถานที่พิมพ สํานักพิมพ ตามวิธีการใสขอมูลการพิมพของ

หนังสือและระบุขอความบอกลักษณะของเอกสารไวในเครื่องหมาย (   ) ตอทาย ดังตัวอยาง 
    กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.  (เอกสารอัดสําเนา) 
    ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน.  (จุลสาร) 
    Texas: Texas University.  (Unpublished) 
    Paris: UNESCO.  (Pamphlet). 
 

7) ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของบทคัดยอเอกสารจากฐานขอมูลซีดีรอม 
•  ใหใสคําวา [บทคัดยอ] หรือ [Abstract] ตอทายช่ือเรื่อง 
•   ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพใหเขียนตามวิธีการอางอิงเอกสารแตละประเภท 

เชน ถาเปนบทคัดยอของบทความวารสาร ใหใสตามแบบวิธีการอางบทความวารสาร แลวจึงใสขอความระบุวัน
เดือนปที่คน ช่ือฐานขอมูลซีดีรอม และหมายเลขบทคัดยอ ตอทาย ดังตัวอยาง 
      ตัวอยางบทคัดยอบทความวารสาร 
      . . . ช่ือเรื่อง [บทคัดยอ].  ชื่อวารสาร, ปท่ี (ฉบับที่), เลขหนา.  คนเมื่อ  
           วันเดือนป, จาก ชื่อฐานขอมูลซีดีรอม, หมายเลขบทคัดยอ. 

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

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

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

      ตัวอยางบทคัดยอวิทยานิพนธ 
              . . . 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) ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของเอกสารอินเทอรเน็ต 

• ใหใสขอมูลระบุวันเดือนปที่คนขอมูล และที่อยู URL หรือ domain ของ
เอกสารบนอินเทอรเน็ต ตอทายรายละเอียดอื่นๆ ของเอกสารประเภทนั้นๆ ดังตัวอยาง 

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

http://www.stthom.edu/cbes/ethunder.html 
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    … โลกาภิวัตนกับความม่ันคงทางอาหารของผูบริโภค.  คนเมื่อ 23  
กรกฎาคม 2545, จาก http://www.focusweb.org/publications/ 
Thai/2002/logapiwat.html 

 
 2.2 รูปแบบการเขียนรายการอางอิงและตัวอยาง 
  2.2.1 หนังสือ 

1) ผูแตง 1 คน พิมพคร้ังแรก 
 

ช่ือผูแตง.  (ปพิมพ).  ชื่อหนังสือ.  สถานที่พิมพ: สาํนักพิมพ. 
 

ประเวศ วะสี.  (2547).  กระบวนการนโยบายสาธารณะ.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิสาธารณสุข
แหงชาติ.    

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).  (2546).  การพัฒนาที่ย่ังยืน.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.                           
.อุกฤษฏ ปทมานันท.  (2546).  ไทยกับเอเชีย : การเมือง ทุนและความมั่นคง ยุคหลัง
วิกฤติเศรษฐกิจ.   กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

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 
Press.  

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

 
2) ผูแตง 1 คน พิมพคร้ังที่สองขึ้นไป 

 
ช่ือผูแตง.  (ปพิมพ).  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 

 
ประเวศ  วะสี.  (2541).  ประชาคมตําบล: ยุทธศาสตรเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงศีลธรรมและ

สุขภาพ.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: มติชน. 
 เสนห  จามริก.  (2540).  การเมืองไทยกับการพัฒนารัฐธรรมนูญ.  พิมพครั้งที่ 2 แกไขเพิ่มเติม.  

กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 
อมรา พงศาพิชญ.  (2549). ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (กระบวนทัศนและบทบาทใน

ประชาสังคม).  พิมพครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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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) ผูแตง 2-5 คน  
 

 ช่ือผูแตงคนที่ 1, & ช่ือผูแตงคนที่ 2.  (ปพิมพ).  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ:  
  สํานักพิมพ. 
 

มิ่งสรรพ ขาวสอาด, อัครพงศ อั้นทอง, & ไพรัช พิบูลยรุงโรจน.  (2549).  การสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนตอการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม.  เชียงใหม: สถาบันวิจัย
สังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

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  สัญลกัษณ & จะใช  และ  หรือ  and  แทนก็ได 
 

4) ผูแตง 6 คน หรือมากกวา 
ผูแตง 6 คน    ใหใสช่ือผูแตงทั้ง 6 คน 

 
       ช่ือผูแตงคนที่ 1, ช่ือผูแตงคนที่ 2, ช่ือผูแตงคนที่ 3, ช่ือผูแตงคนที่ 4, ช่ือผูแตงคนที่ 5, & 

  ช่ือผูแตงคนที่ 6.  (ปพิมพ).  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ:   สํานักพิมพ. 
 

 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.  
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ผูแตงมากกวา 6 คน ใหใสช่ือผูแตง 6 คนแรก และตามดวยคําวา และคณะ หรือ et al.  
     

      ช่ือผูแตงคนที่ 1, ช่ือผูแตงคนที่ 2, ช่ือผูแตงคนที่ 3, ช่ือผูแตงคนที่ 4, ช่ือผูแตงคนที่ 5,  
   ช่ือผูแตงคนที่ 6, et al. (ปพิมพ).  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ:    

                                  สํานักพิมพ. 
               

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) ผูแตงเปนบรรณาธิการ (editor) ผูรวบรวม (compiler)  
 

ช่ือผูแตง.  (บรรณาธิการ).  (ปพิมพ).  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ:  สํานักพิมพ.   
  

ลีลาภรณ บัวสาย.  (บรรณาธิการ).   (2549).  เศรษฐกิจพอเพียง : รวมเรียนรู สานขายขยาย
ผล.  กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

อนุชาติ  พวงสําลี, & อรทัย  อาจอํ่า.  (บรรณาธิการ).  (2529).  การพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพ
ชีวิตและสังคมไทย.  กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

สมเทพ  ลาชโรจน, ประสพชัย  นามลาพุทธา, & ศุภชัย  ดลประสิทธิ.์  (ผูรวบรวม).  (2535).  
การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรดินและที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ. กรุงเทพฯ: กองจัดการที่ดินปาสงวนแหงชาติ กรมปาไม กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ. 

 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 Press. 
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6) ผูแตงเปนนิติบุคคล  
 

ช่ือนิติบุคคล.  (ปพิมพ).  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.  
(2546).  การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568.  กรุงเทพฯ:  
สถาบัน.  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (2546).  กรอบยุทธศาสตร
การเตรียมความพรอมสังคมไทยสูสังคมผูสูงอายุ.  กรุงเทพฯ: สํานักงาน. 

สํานักสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน.  (2549).  คูมือปฏิบัติการเศรษฐกิจ 
พอเพียงในชุมชนเพื่อยกระดับรายไดครัวเรือน. กรุงเทพฯ: สํานัก. 

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.  

 
7) ไมปรากฏชื่อผูแตง  

 
  ชื่อหนังสือ.  (ปพิมพ).  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ: สํานักพมิพ. 
 

เอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตง  ใหใสช่ือเรื่องแทนชื่อผูแตง  แลวตามดวยปที่พิมพ 
สวนเอกสารที่ระบุคําวา  Anonymous  ใหใชคําวา Anonymous แทนในตําแหนงช่ือผูแตง  
 
การวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจการใชปุยในการผลิตพืช.  (2538).  กรุงเทพฯ: กองวิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.     
The idea of holy.  (1959).  [n.p.]: Pelican Books. 
Anonymous.  (1996).  Primary colors : A novel of politics.  London: Vintage.  
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8) ไมปรากฏสถานที่พิมพ สํานักพิมพ ปพิมพ 
 

     ช่ือผูแตง.  (ปพิมพ).  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  [ม.ป.ท.]: สํานักพิมพ. 
ช่ือผูแตง.  (ปพิมพ).  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ: [ม.ป.พ.] 

    ช่ือผูแตง.  [ม.ป.ป.].  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
ช่ือผูแตง.  [ม.ป.ป.].  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.] 

 
    กาญจนา  แกวเทพ.  [ม.ป.ป.].  การเขาใจสังคม: คูมือสําหรับผูปฏิบัติงานและนักพัฒนา 
  สังคม.  [ม.ป.ท.]: สํานักเลขาธิการ สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา. 

                 ศุมล ศรีสุขวัฒนา & สุรพล นิติไกรพจน.  (2541).  การศึกษาเรื่องการวิเคราะหกฎหมาย 
เพื่อจัดทําคูมือองคการบริหารสวนตําบล.  [ม.ป.ท.: ม.ป.พ]. 

     ไพรัตน เดชะรินทร.  [ม.ป.ป.].  การจัดองคกรประชาชน: เฉพาะกรณีของกรมการพัฒนา 
   ชุมชน.  กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.]. 
      อัมมาร สยามวาลา.  [ม.ป.ป.].  รายงานการวิจัยเร่ืองตลาดสินเชื่อในชนบทไทย.  กรุงเทพฯ:  
   มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 
       ยงยุทธ  สาระสมบัติ และคณะ.  [ม.ป.ป.].  รายงานการวิจัยมาตรการทางกฎหมายเพื่อ 
     คุมครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดใหโทษ.  [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. 
 

9) หนังสือแปล  
 

  ช่ือผูแตงดั้งเดิม.  (ปพิมพ).  ชื่อหนังสือฉบับแปล.  (ช่ือผูแปล, ผูแปล).  ครั้งที่พิมพ.   
  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
 
      คูนิโอะ, วาย.  (2546).  ชาติและการเติบโตทางเศรษฐกิจ : เกาหลีและไทย.  (สุกัญญา  
                   นิธังกร & อนงค โรจนวณิชย, ผูแปล).  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย     
                   ธรรมศาสตร.                  
    ลี, จอง-หวา.  (2542).  ความเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนามนุษยในประเทศ 
                   เกาหลีใต ชวงป พ.ศ. 2488-2535.  (สายนันทน หัสดิน, ผูแปล).  กรุงเทพฯ:     
                   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
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ไฮลบรอนเนอร, อาร แอล.  (2521).  การสรางสังคมเศรษฐกิจ.  (ลิลล่ี  โกศัยยานนท และ 
  คณะ, ผูแปล).  กรุงเทพฯ: แพรพิทยา. 

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

 
10) หนังสือ รายงานการวิจัย หรือ รายงานทางเทคนิคท่ีมีชื่อชุด 

 
 ช่ือผูแตง.  (ปพิมพ).  ชื่อหนังสือ.  (ช่ือชุด).  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
    
 อรพินทร  ชูชม, & อัจฉรา สุขารมณ.  (2543).  การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 

ของแรงจูงใจภายใน: ปจจัยท่ีสัมพันธกับแรงจูงใจภายใน.  (รายงานการวิจัย  
ฉบับที่ 76).   กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

                  วิโรฒประสานมิตร. 
       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) 
 

 ช่ือผูจัดทําหรือบรรณาธิการ.  (ปพิมพ).  ชื่อเอกสาร.  ช่ือการประชุม.  สถานที่พิมพ:  
   สํานักพิมพ.  
                  

                   หนังสือรายงานการประชุม เอกสารการประชุมวิชาการ: 
•  หนังสือรายงานการประชุม  หรือเอกสารการประชุมวิชาการ ที่พิมพเผยแพร  ถามีช่ือการ

ประชุมปรากฏในชื่อเรื่องใหเขียนรายการอางอิงแบบเดียวกับการอางอิงจากหนังสือ  แตถาช่ือเรื่องไมไดระบุช่ือ
การประชุม ใหใสช่ือการประชุมตอจากรายการชื่อเรื่อง  เชน 
  ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  (2547).  เอกสารการสัมมนา 

ทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบปท่ี 36 ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  [ขอนแกน]: ธนาคาร.  
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 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. 

  ณรงค  โฉมเฉลา.  (บรรณาธิการ).  (2542).  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบัณฑิตศึกษาใน 
ศตวรรษที่ 21.  เอกสารการประชุมประจําปของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแหงประเทศ 
ไทยและการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 16.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ มหาวิทยาลัย  
อัสสัมชัญ. 

        
  2.2.2  บทความในหนังสือ (หนังสือรวมบทความหลายเร่ือง ผูแตงหลายคน) 
 

 ช่ือผูเขียนประจําบท.  (ปพิมพ).  ช่ือบทความ.  ใน ช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ).   
  ชื่อหนังสือ.  (หนา   -    ).  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 

 
  อุกฤษณ  แพทยนอย.  (2530).  หลักการที่แทจริงของทฤษฎีสัญญาประชาคม.  ใน ธเนศ   
    วงศยานนาวา  (บรรณาธิการ).  รัฐศาสตรสาร: ปรัชญาและความคิด.  (หนา 55-75).   

กรุงเทพฯ: อมรนิทรพริ้นติ้ง กรุพ. 
  สมหมาย  จันทรเรือง.  (2540).  กฎหมายและจริยธรรมกับการกาวไกลของการสื่อสาร.  ใน  

คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแหงชาติ.  4 สิงหาคม 2540 วันสื่อสารแหงชาติ.   
   (หนา 8-14).  [ม.ป.ท.]: กระทรวงคมนาคม. 
  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. 
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  2.2.3  บทความ/เอกสารที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference papers) 
1) กรณีท่ีรวมจัดพิมพเปนเลม มีหัวขอการประชุม และชื่อการประชุม 

 
ช่ือผูเขียน.  (ปพิมพ).  ช่ือเรื่องบทความ/เอกสาร.  ใน ช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ).    

  ชื่อหัวขอหรือเร่ืองการประชุม.  ช่ือการประชุม.  (หนา   -    ).  สถานที่พิมพ:  
  สํานักพิมพ. 
 

  วิภา  โกยสุโข.  (2538).  ระบบหองสมดุอัตโนมัติ.  ใน สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร,  
   & คณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ทบวงมหาวิทยาลัย.   
    หองสมุดอัตโนมัติ: แนวทางการพัฒนา.  เอกสารการสัมมนาความรวมมือระหวาง 
    หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13.  (หนา 20-34).  พิษณุโลก: งานสงเสริมการ 
    ผลิตตํารา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

  พรรณเพ็ญ เครือไทย. (2546).  การศกึษาวิจัยทางดานจารึกและเอกสารโบราณของสถาบันวิจัย 
  สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  ใน ภาษา-จารึก ฉบับที่ 9 การประชุมทางวิชาการ 
  เนื่องในวาระฉลองอายุครบ 7 รอบ ของศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ณ นคร  
  เร่ือง “จารึกและเอกสารโบราณ : การศึกษาวิจัยในปจจุบันและทิศทางใน 
  อนาคต”.  (หนา 32-59). นครปฐม: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร.   

  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).  

 
2) กรณีเปนเอกสารเสนอในการประชุม/สัมมนา ท่ีไมไดจัดพิมพเปนเลม 

 
ช่ือผูเขียน.  (ปพิมพ, เดือน).  ชื่อเร่ืองเอกสาร.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ……., 

  สถานที่ประชุม. 
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  บัญชร  แกวสอง.  (2540).  บทบาทและแนวทางสงเสริมองคกรทองถิ่นในการจัดการปา 
    อยางยั่งยืน.  เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เขตกันชน: ยุทธวิธีสูการ 
    จัดการปาอยางยั่งยืน, กรุงเทพฯ, สมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม. 
  สมหมาย  เปรมจิตต.  (2544). ประสบการณจากคัมภีรใบลานลานนา. เอกสารประกอบการ 

  ประชุมทางวิชาการเรื่องการสํารวจสถานภาพอคความรูจากคัมภีรใบลานที่พบใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย, มหาสารคาม, คณะมนุษยศาสตรและ  

   สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
  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 
 

ช่ือผูเขียนบทความ.  (ปพิมพ).  ช่ือบทความ.  ชื่อวารสาร, ปท่ี(ฉบบัที่), เลขหนา. 
 

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

      พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป และคณะ.  (2539).  การศึกษาผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
   จากการเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว.  วารสารวิจัย มข., 1(2), 58-64.         

              [ผูแตงมากกวา 6 คน] 
      Abrams, P.  (1980).  History, sociology, historical sociology. Past and  Present, (87), 3-16. 

[วารสารไมระบุปที่] 
      Baron, J.N., & Hannan, M.T.  (1994).  The impact of economics on sociology.  Journal of  

Economic Literature, 32(September), 1111-1146. 
                    [วารสารไมระบุฉบับที่ แตระบุเดือน] 

 Bowen, J.  (2005).  FRBR coming soon to your library?  Library Resources & Technical  
Services,  49(3), 175-188. 
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 Tennant, R.  (2004).  A bibliographic metadata infrastructure for the twenty-first century.   
Library Hi Tech,  22(2), 175-181. 

 
  2.2.5  บทความในวารสารที่อยูระหวางการพิมพ 

 ประจักร  บัวผัน, สุรนาท  ขมะณะรงค, พรเทพ  ขอขจายเกียรติ, & อารีย  พรหมโม.   
(ระหวางตีพิมพ).  การพัฒนาคุณภาพบริการในสถานีอนามัย.  วารสารวิจัย  
มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา). 

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

  [วารสารยังไมเผยแพร บทความอยูในระหวางตีพิมพ] 
      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.  

           [วารสารยังไมเผยแพร บทความอยูในระหวางตีพิมพ] 
                  [ผูแตงมากกวา 6 คน] 

 
  2.2.6  วารสารทั้งฉบับ   

  
     ช่ือบรรณาธิการ.  (ปพิมพ).  ชื่อวารสาร, ปท่ี(ฉบบัที่). 
 
 กุลธิดา  ทวมสุข.  (บรรณาธิการ).  2545.  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), 2(1). 
 Barlow, D.H. (Ed.).  (1991).  Journal of Abnormal Psychology, 100(3). 

 
  2.2.7  บทความในหนังสือพิมพ 
 

 ช่ือผูเขียนบทความ.  (ปพิมพ, วัน เดือน).  ช่ือบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ, หนา. 
 
 อานันท  ปนยารชุน.  (2541, 29 มีนาคม-1 เมษายน).  ธรรมรัฐ (Good governance) กับ 
  อนาคตของประเทศไทย.  ฐานเศรษฐกิจ, หนา 9. 
 Schwartz, J.  (1993, September 30).  Obesity affects economic, social status.  

The Washington Post, p. A1. 
ประเทศไทยไดอะไรจากกฎหมายฟอกเงิน.  (2541, 2-5 สิงหาคม).  ฐานเศรษฐกิจ, หนา 8. 
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New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure.  (1993, July 15).  
The Washington Post, p. A12.           

        [บทความไมระบุช่ือผูเขียน] 
 

  2.2.8 บทความในหนังสือสารานุกรม 
 

 ช่ือผูเขียนบทความ.  (ปพิมพ).  ช่ือบทความ.  ใน ช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ).   
   ชื่อสารานุกรม.  เลมที่ (หนา).  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 

 
 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  วิทยานิพนธ 
 

 ช่ือผูแตง.  (ปพิมพ).  ชื่อวิทยานิพนธ.  วิทยานิพนธปริญญา. . . สาขาวิชา. . . คณะ. . . 
  สถาบัน. . . 
 
 อนุสรณ  อุณโณ.  (2541).  วิสามัญฆาตกรรม: อาชญากรรมและการลงทัณฑในสังคมไทย.    

วิทยานิพนธปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ 
มานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สันติ  วิจักขณาลัญฉ.  (2545).  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เปนฐาน สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา.  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
ขอนแกน. 

 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. 
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 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  เอกสารที่ไมไดตีพิมพ (เชน จุลสาร เอกสารอัดสําเนา) 
 

 ช่ือผูแตง.  (ปพิมพ).  ช่ือเอกสาร.  สถานที่พิมพ: สาํนักพิมพ.  (จุลสาร). 
 ช่ือผูแตง.  (ปพิมพ).  ช่ือเอกสาร.  สถานที่พิมพ: สาํนักพิมพ.  (เอกสารอัดสําเนา). 
 
 ใหใสคําวา ไมไดตีพิมพ หรือ Unpublished, จุลสาร หรือ Pamphlet, แผนพับ หรือ Brochure,  
 เอกสารอัดสําเนา หรือ Mimeographed หรือ Photocopied โดยใสไวในเครื่องหมาย (    ) ตอทายสุด 
 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (2529).  โครงสรางแนวทางการ 
  พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจรญิในภูมิภาคในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6. กรุงเทพฯ:  

สํานักงาน.  (เอกสารอัดสําเนา). 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.  (2536).  ของดีอีสาน.  กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศ 
  ไทย.  (จุลสาร). 
 กุลธิดา  ทวมสุข.  (2544).  เอกสารประกอบการสอนวิชา 412 758 เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อ 
  การบริหาร: แนวคิดพื้นฐาน.  ขอนแกน: ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ 
  ศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.  (ไมไดตีพิมพ). 

    
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). 
 
  2.2.11  บทคัดยอ 

1) บทคัดยอวิทยานิพนธ จากสิ่งพิมพรวมบทคัดยอ 
 

ช่ือผูแตง.  (ปพิมพ).  ช่ือวิทยานิพนธ [บทคัดยอ].  วิทยานิพนธปริญญา. . ., สถาบัน. . .  ใน 
  ชื่อสิ่งพิมพรวมบทคัดยอ.  เลขหนา. 
 
 



 

 

66

 จินตนา  ศรีธรรมา.  (2539).  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท จังหวัดขอนแกน  
   [บทคัดยอ]. วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแกน.   

ใน บทคัดยอวิทยานิพนธและรายงานการคนควาอิสระ 2539 มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
หนา 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) บทคัดยอวิทยานิพนธ จากฐานขอมูลซีดีรอม 

 
ช่ือผูแตง.  (ปพิมพ).  ชื่อวิทยานิพนธ [บทคัดยอ].  วิทยานิพนธปริญญา. . . สาขาวิชา. . .  

  คณะ. . . สถาบัน. . .  คนเมื่อ วันเดือนปที่คน, จาก ชื่อฐานขอมูลซีดีรอม,  
  หมายเลขบทคัดยอ. 
 
 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) บทคัดยอบทความวารสาร จากฐานขอมูลซีดีรอม 

 
 ช่ือผูเขียนบทความ.  (ปพิมพ).  ช่ือบทความ [บทคัดยอ].  ชื่อวารสาร, ปที่(ฉบับที่),  
  เลขหนา.  คนเมื่อ วันเดือนปที่คน, จาก ชื่อฐานขอมูลซีดีรอม, หมายเลขบทคัดยอ. 
 
 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. 
 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. 
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4) บทคัดยอหนังสือ จากฐานขอมูลซีดีรอม 
 

 ช่ือผูแตง.  (ปพิมพ).  ชื่อหนังสือ [บทคัดยอ].  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.  คนเมื่อ วันเดือน 
  ปที่คน, จาก ชื่อฐานขอมูลซีดีรอม, หมายเลขบทคัดยอ. 
 
 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   การอางอิงขอมูลจากโสตทัศนวัสดุหรือสื่อวิทยุโทรทัศน 
 

 ช่ือผูแตง.  (ปพิมพ).  ชื่อเร่ือง.  [ประเภทสื่อ].  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
 
  

• ใสช่ือของบุคคลที่รับผิดชอบหลักของสื่อนั้นๆ และระบุหนาที่ (function) ของ
บุคคลนั้นๆ ไวใน   วงเล็บตอทายช่ือ เชน (ผูผลิต) หรือ (Producer), (ผูบรรยาย) หรือ (Speaker), (ผูดําเนินรายการ) 
หรือ (Commentator) ฯลฯ 

• กรณีเปนเรื่องที่บันทึกไวในสื่อโสตทัศนวัสดุ ใหใสขอความบอกประเภทของ
สื่อไวในเครื่องหมาย [    ] ตอทายช่ือเรื่อง เชน [สไลด] หรือ [Slide], [เทปบันทึกเสียง] หรือ [tape cassette],  [วีดิทัศน] 
หรือ [Videocassette], [ภาพยนตร] หรือ [Film] ฯลฯ 

• กรณีเปนเรื่องที่มาจากรายการเผยแพรทางสื่อวิทยุหรือโทรทัศน ใหระบุช่ือ
รายการและสถานีวิทยุหรือโทรทัศนที่เผยแพรรายการนั้นไวในวงเล็บ ตอทายช่ือเรื่อง 

 
ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, & สํานักงานเกษตร 

อําเภอบางเลน (ผูผลิต).  (2537).  ผลิตภัณฑจากผักตบชวา [วีดิทัศน]. นครปฐม: 
ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน.  

รุง แกวแดง, สมพงษ จิตระดับ, & ศิริบูรณ ณัฐพันธ (ดําเนินรายการ).  (2543).  1 ปกับ พ.ร.บ. 
การศึกษาประชาชนไดอะไร [วีดิทัศน]. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 

กาญจนา นาคสกุล และคณะ.  (ผูบรรยาย).  (2538). การอนุรักษและสงเสริมภาษาและ
วรรณคดีไทย [เทปบันทึกเสียง].  กรุงเทพฯ: ชมรมอนุรักษไทย. 

Harrison, J.  (Producer).  (1992).  Changing our minds: The story of Evelyn Hooker 
[Film].  New York: Changing Our Minds, Inc. 
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Costa, P.T., Jr. (Speaker).  (1988).  Personality, continuity, and changes of adult life 
[Tape cassette].  Washington, DC: American Psychological Association. 

จุฬิศพงศ จุฬารัตน  (ผูเขียนบท).  (2539, 11 ตุลาคม).  คืนสายรุงสูเจาพระยา: สามโคก 
เมืองปทุม.  (รายการกระจกหกดาน เผยแพรทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7).  
กรุงเทพฯ: ทรีไลออน. 

 
  2.2.13   การอางอิงขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
   การอางอิงเอกสารจากอินเทอรเน็ตนี้ ดัดแปลงจาก APA Style Electronic Formats 
เขียนโดย George R. Guffey (2001) ซึ่งไดอธิบายหลักเกณฑการเขียนอางอิงเอกสารจากอินเทอรเน็ต ที่ควรทราบ
เพิ่มเติมจากรูปแบบของ APA Style โดยทั่วไปดังนี้ 

• การอางขอมูล ควรอางจาก web site ที่มีขอมูลนั้นๆ โดยตรง ไมควรอางจาก
หนา home page หรือหนา menu page ของเอกสาร 

• การพิมพที่อยู URL หากพิมพไมพอ ตองขึ้นบรรทัดใหม ใหแบงขอความหลัง
เครื่องหมาย / (slash) หรือเครื่องหมาย . (dot) 

• การอางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail message) ใหอางในเนื้อหาของเอกสาร 
(in-text citation) เทานั้น ไมควรนํามารวบรวมไวในรายการอางอิงเอกสารทายเลม เพราะขอมูลจาก e-mail จะไม
อยูถาวร และสืบคนตอเนื่องอีกไมได 

• ถาขอมูลจากอินเทอรเน็ต ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใสช่ือเรื่องหรือสวนหนึ่งของ
ช่ือเรื่อง ตามดวยปพิมพ 
 
   ตัวอยางการอางอิงเอกสารอินเทอรเน็ตรูปแบบตางๆ 

1) บทความวารสารเผยแพรบนอินเทอรเน็ต โดยที่วารสารนั้นมีฉบับที่เปน
สิ่งพิมพ (printed version) อยูดวย ไมตองใสวันที่สืบคน และ URL  

 
ช่ือผูแตง.  (ปพิมพ).  ช่ือเรื่อง [ฉบับอิเล็กทรอนิกส].  ชื่อวารสาร, ปที่(ฉบับที่), เลขหนา. 

  
 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. 

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. 
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 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) บทความวารสารเผยแพรบนอินเทอรเน็ตเทานั้น ไมมีฉบับที่เปนสิ่งพิมพ 

 
 ช่ือผูแตง.  (ปพิมพ).  ช่ือเรื่อง.  ชื่อวารสาร, ปที่ (ฉบับที่), เลขหนาถามี.  คนเมื่อ วันเดือนป 
  ที่คน, 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) บทความหนังสือพิมพบนอินเทอรเน็ต 

 
 ช่ือผูแตง.  (ปพิมพ, วัน เดือน).  ช่ือเรื่อง.  ชื่อหนังสือพิมพ.  คนเมื่อ วันเดือนปที่คน,  
  จาก URL 

 
  เพ็ญพิชญา  แซเตียว.  (2545, 24 กรกฎาคม).  มีนํ้าใชในสวนทั้งปดวยวิธีระบบฉีดฝอย.   

ไทยรัฐ.  คนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2545, จาก http://www.avantgothai.com/mazingo/ 
news/thairath/agricult/agr1.html 
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4) ขอมูลจาก web site ของหนวยงานตางๆ 
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5) ขอมูลจาก web site ของบุคคล ไมระบุแหลง/หนวยงานที่สังกัด 
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   คนเมื่อ 23 กรกฎาคม 2545, จาก http://www.focusweb.org/publications/ 
   Thai/ 2002/logapiwat.html 
        ครรชิต มาลัยวงศ.  (2546).  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการจัดการมาตรฐานไอซีที.  คนเมื่อ 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. 
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6) ขอมูลจาก web site ไมระบุชื่อผูเขียนหรือผูจัดทํา 
 

 ชื่อเร่ือง.  (ปพิมพ).  คนเมื่อ วันเดือนปที่คน, จาก URL. 
  

  ไตหวันมุงตลาดกลองดิจิตอลแทนธุรกิจผลิตคอมพ.  (2544, 14 สิงหาคม).  คนเมื่อ  
  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) ขอมูลจากจดหมายหรือขอความ (message) ท่ีโพสทเขาไปในกลุมขาว  
 (newsgroup) หรือกลุมอภิปราย (discussion group) บนอินเทอรเน็ต 

 
 ช่ือผูเขียน.  (วันที่ที่สงขอความ).  ชื่อเร่ืองจากสวน subject.  Message posted to  
   ระบุที่อยูของกลุมขาวหรือกลุมอภิปราย 
 

  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  จดหมายอิเล็กทรอนิกสสวนบุคคล (personal e-mail letter) อางอิงไวในเนื้อเรื่องได 
แตไมตองอางอิงรายการไวทายเลม 
 
  2.2.14   การอางอิงขอมูลจากการสัมภาษณ 
 

 ช่ือผูถูกสัมภาษณ.  (วัน เดือน ปที่สัมภาษณ).  สัมภาษณ.  ตําแหนง.  หนวยงานที่สังกัดหรือ 
  ที่อยู. 
  

ปริญญา  จินดาประเสริฐ.  (20 สิงหาคม 2542).  สัมภาษณ.  อธกิารบดี.  มหาวิทยาลัย 
  ขอนแกน. 
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 สมควร  ดีประเสริฐ.  (11 มิถุนายน 2542).  สัมภาษณ.  ราษฎร.  หมูบานโนนมวง ต.ศิลา  
  อ.เมือง จ.ขอนแกน. 
 Skoonchai, S.  (2007, August 22).  Interview.  President.  Khon Kaen University. 

 
  2.2.15  การอางอิงเอกสารซอนเอกสาร 

   ใหเขียนรายการอางอิงตามวิธีการอางอิงเอกสารแตละประเภท โดยอาจเริ่มจาก
รายการเอกสารดั้งเดิม ตามดวยคําวา อางถึงใน (cited in) แลวตามดวยเอกสารที่นําขอมูลไปอาง หรือเริ่มจาก
รายการเอกสารที่นําขอมูลไปอาง ตามดวยคําวา อางจาก (cited from) แลวตามดวยเอกสารดั้งเดิม ดังตัวอยาง 
   1)  เร่ิมจากรายการเอกสารดั้งเดิม 
  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.   
อางถึงใน พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป และคณะ.  (2539).  การศึกษาผลกระทบทางดาน 
เศรษฐกิจและสังคมจากการเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว.  วารสารวิจัย มข., 1(2),  
58-64.          
  

   2)  เร่ิมจากรายการเอกสารที่นําขอมูลไปอาง 
 พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป และคณะ.  (2539).  การศึกษาผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
  จากการเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว.  วารสารวิจัย มข., 1(2), 58-64.  อางจาก   
  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  การอางอิงเอกสารภาษาไทย ในวิทยานิพนธท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษ 

   ใหเขียนรายการอางอิงเปนภาษาอังกฤษ โดยระบุคําวา [in Thai] ตอทายรายการ  
ดังตัวอยาง 
  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     การจัดเรียงและการพิมพรายการอางอิงทายเลม 
  2.3.1 รายการเอกสารทุกชิ้นที่ถูกอางไวในสวนเนื้อเร่ืองใหนํามารวบรวมไวในสวนทาย
เรื่อง ภายใตหัวขอวา บรรณานุกรม หรือ Bibliography หรือ เอกสารอางอิง หรือ References 
  2.3.2 จัดเรียงรายการเอกสารดังนี้ 

1) เรียงตามลําดับอักษรชื่อผูแตง สําหรับกรณีที่ไดใชวิธีอางอิงในเนื้อเรื่องแบบ
ช่ือ-ป หรือแบบตัวเลขชนิดที่เปน reference-order number โดยมีหลักการเรียงดังนี้ 

• ใชหลักการเรียงตามแบบพจนานุกรม ในกรณีที่มีทั้งเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ใหเรียงรายการเอกสารภาษาไทยไวกอนจนหมด แลวจึงเรียงรายการเอกสารภาษาอังกฤษ 

• กรณีช่ือผูแตงซ้ํากัน หรือผูแตงคนเดียวกัน ใหจัดเรียงรายการเอกสาร
ตามลําดับปพิมพ หากปพิมพซ้ํากันใหระบุตัวอักษร ก ข ค. . .หรือ a b c . . . ตอจากปพิมพดวย และจัดเรียงรายการ
ตามลําดับอักษรช่ือเรื่อง หากผูแตงคนเดิมมีทั้งรายการเอกสารที่แตงคนเดียว และแตงรวมกับบุคคลอื่น ใหจัดเรียง
รายการเอกสารที่แตงคนเดียวกอน แลวจึงตามดวยรายการเอกสารที่แตงรวมกับบุคคลอื่น สําหรับการพิมพ ให
พิมพช่ือเต็มเฉพาะรายการแรก รายการตอๆ ไป ใหใชเครื่องหมายขีดเสนใต (underline) พิมพติดตอกัน 6-8 ครั้ง
และจบดวยเครื่องหมาย . หรือ , แลวแตกรณี ดังตัวอยางรายการเอกสารขางลางนี้ 

 ประเวศ  วะสี.  (2539).  พุทธศาสนากับ . . . 
 ประเวศ  วะสี.  (2541ก).  ประชาคม . . . 
 ประเวศ  วะสี.  (2541ข).  วิกฤติการณ. . . 
   ประเวศ  วะสี, & ทานากะ, วาย.  (2533).  การพัฒนา . . . 
  ประเวศ  วะสี, & อคิน  รพีพัฒน , ม.ร.ว.   (2536).  ชุมชน. . . 
 
  ใหพิมพเปน 
  ประเวศ  วะสี.  (2539).  พุทธศาสนากับ . . . 
  ______.  (2541ก).  ประชาคม . . . 
  ______.  (2541ข).  วิกฤติการณ. . . 
  ______, & ทานากะ, วาย.  (2533).  การพัฒนา . . . 
  ______, & อคิน  รพีพัฒน , ม.ร.ว.   (2536).  ชุมชน. . . 
  การใสเครื่องหมาย ______. ใชกับผูแตงคนแรกเทานั้น 

 
2) เรียงตามลําดับการอางในเนื้อเร่ือง สําหรับกรณีที่ไดใชวิธีอางอิงในเนื้อเรื่องแบบ  

ตัวเลขชนิดที่เปน cited-order number โดยตองใสหมายเลขกํากับไวขางหนารายการเอกสารใหตรงกับที่อางอิงไว
ในเนื้อเรื่อง 
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  2.3.3 หลักการพิมพท่ีควรทราบ 
1) พิมพเครื่องหมายใดๆ ตอทายขอความโดยไมตองเวนวรรค หลังเครื่องหมาย

มหัพภาค (.) ใหเวน 2 (เคาะ space bar 2 ครั้ง) หลังเครื่องหมายจุลภาค (,) โคลอน (:) เซมิโคลอน (;) ใหเวน 1 
(เคาะ space bar 1 ครั้ง) ดังตัวอยาง 
 
 √ ประเวศ  วะสี. (2541).  ประชาคม…………. 
 √ …….developing countries.  London: Prentice-Hall 
 √ วารสารพุทธศาสนศึกษา, 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 วารสารพุทธศาสนศึกษา     , 2 (3),   5-21. 
 X Baron, J.  N., & Hannan, M.T. ( 1994). The impact of…… 
 

2) หากพิมพขอความไมพอใน 1 บรรทัด เมื่อขึ้นบรรทัดใหมใหยอหนาล้ําเขาไป 
(indent) ประมาณ 4-8 ตัวอักษร (เคาะ space bar 4-8 ครั้ง) ดังตัวอยาง 

 วิคเตอร, เครี่, & นภาภรณ  หะวานนท.  (2538).  การมีสวนรวมเชิงเศรษฐกิจของผูหญิงใน 
  ครอบครัวไทย: นัยยะท่ีมีตอการพัฒนาประเทศและสวัสดิการสังคม.  กรุงเทพฯ:  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

     ยอหนา 
  

3) ควรคํานึงถึงความถูกตองทางภาษาและหลักการพิมพ มากกวาความสวยงาม 
ไมจําเปนตองจัดขอบขวาใหตรงกันเพื่อความสวยงาม โดยยอมตัดคําหรือพิมพแบบผิดๆ ดังตัวอยาง 
                  √ 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.   
               √ พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป และคณะ.  (2539).  การศึกษาผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

   จากการเปดสะพานมิตรภาพไทย-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  พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป และคณะ.  ( 2539 ).  การศึกษาผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมจากการเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว.     วารสารวิจัย มข.,       1(2) , 58-64.        

 
 ------------------ 
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ตัวอยางที่ 1 การอางอิงแบบชื่อป (ในเนื้อเร่ือง) และบรรณานุกรม (ทายเลม)* 
 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนการจัดการศึกษาที่แตกตางไปจากระดับปริญญาตรี กลาวคือ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีเปนการจัดการศึกษาเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถในระดับที่ออก
ไปสูโลกแหงการทํางานได (the world of works) ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจะบรรจุเนื้อหาของ
สาขาวิชาไวอยางครบถวน ทําใหผูเรียนมีความรูรอบในสาขาของตนจนสามารถออกไปทํางานที่ใชความรูใน
สาขาวิชานั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น เปนการจัดการศึกษาเพื่อสรางคน
ใหมีโลกทัศน และสามารถรูคิดในระดับที่สามารถองคความรูได (สุรวุฒิ ปดไธสง, 2540) 
 การสรางองคความรู (body of knowledge) เปนกระบวนการที่มีระเบียบวิธีที่เรียกวา วิธีวิทยา (methodology) 
อันเปนกิจกรรมทางวิชาการที่ตองอาศัยการฝกฝนในระดับสูงกวาปริญญาตรี และเปนหัวใจของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (Babbie, 1991) ดวยเหตุที่การวิจัยไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการสรางองคความรูที่สําคัญ 
สถาบันการศึกษาชั้นสูงซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีภารกิจสําคัญในการฝกปรือ
ผูที่จะทําการวิจัยและสรางองคความรูใหแกสังคม (อุทัย ดุลยเกษม, 2538) ดังนั้นอาจกลาวไดวา นักวิจัยจะ
สามารถสรางองคความรูที่ดีมีประโยชนใหแกสังคมมากนอยเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นั่นคือ ตองมีหลักสูตรที่กําหนดรายวิชาการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับเปาหมายของสถาบัน ประกอบกับมีการคัดเลือกผูที่จะเขามาศึกษาที่มีความรูความสามารถพื้นฐานเหมาะกับ
หลักสูตร และที่สําคัญคือ มีอาจารยผูสอนที่เปนผูที่มีความรูความสามารถในดานการวิจัย โดยเฉพาะดานวิธี
วิทยาการวิจัย และมีประสบการณในการทําวิจัยอยางเพียงพอที่จะสามารถใหคําแนะนําปรึกษาแกผูเขามาศึกษาได
เปนอยางดี 
 โดยทั่วไปแลว คําวาวิธีวิทยา มักจะใชในความหมายวาเปนวิธีการ (methods) ที่นักวิชาการในแตละ
สาขาใชในการนํามาพิจารณาอธิบาย หรือใชเหตุผลในการทําความเขาใจเรื่องตางๆ ในวิชานั้นๆ อยางไรก็ตาม 
อุทัย  ดุลยเกษม (2538) ใหทัศนะวา นักปรัชญามักจะใชคําวาวิธีวิทยาในความหมายเดียวกันกับคําวา ทฤษฎีแหง
ความรู (epistemology) ดังนั้นคําวาวิธีวิทยาจึงมีความหมายกวางกวาวิธีการคือ มีความหมายที่ครอบคลุม
กระบวนการตรวจสอบศึกษาหาความรูทั้งในเชิงเทคนิค (techniques) และหลักการทางปรัชญา (philosophical 
principles). . . 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ตัวอยางที่ 2 การอางอิงแบบชื่อป (ในเนื้อเร่ือง) และเอกสารอางอิง (ทายเลม)* 
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนการจัดการศึกษาที่แตกตางไปจากระดับปริญญาตรี กลาวคือ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีเปนการจัดการศึกษาเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถในระดับที่ออก
ไปสูโลกแหงการทํางานได (the world of works) ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจะบรรจุเนื้อหาของ
สาขาวิชาไวอยางครบถวน ทําใหผูเรียนมีความรูรอบในสาขาของตนจนสามารถออกไปทํางานที่ใชความรูใน
สาขาวิชานั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น เปนการจัดการศึกษาเพื่อสรางคน
ใหมีโลกทัศน และสามารถรูคิดในระดับที่สามารถองคความรูได (สุรวุฒิ  ปดไธสง, 2540) 
 การสรางองคความรู (body of knowledge) เปนกระบวนการที่มีระเบียบวิธีที่เรียกวา วิธีวิทยา (methodology) 
อันเปนการอันเปนกิจกรรมทางวิชาการที่ตองอาศัยการฝกฝนในระดับสูงกวาปริญญาตรี และเปนหัวใจของ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Babbie, 1991) ดวยเหตุที่การวิจัยไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการสรางองคความรูที่
สําคัญ สถาบันการศึกษาชั้นสูงซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีภารกิจสําคัญในการ
ฝกปรือผูที่จะทําการวิจัยและสรางองคความรูใหแกสังคม (อุทัย  ดุลยเกษม, 2538) ดังนั้นอาจกลาวไดวา นักวิจัยจะ
สามารถสรางองคความรูที่ดีมีประโยชนใหแกสังคมมากนอยเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นั่นคือ ตองมีหลักสูตรที่กําหนดรายวิชาการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับเปาหมายของสถาบัน ประกอบกับมีการคัดเลือกผูที่จะเขามาศึกษาที่มีความรูความสามารถพื้นฐาน 
เหมาะกับหลักสูตร และที่สําคัญคือ มีอาจารยผูสอนที่เปนผูที่มีความรูความสามารถในดานการวิจัย โดยเฉพาะ
ดานวิธีวิทยาการวิจัย และมีประสบการณในการทําวิจัยอยางเพียงพอที่จะสามารถใหคําแนะนําปรึกษาแกผูเขามา
ศึกษาไดเปนอยางดี 
 โดยทั่วไปแลว คําวาวิธีวิทยา มักจะใชในความหมายวาเปนวิธีการ (methods) ที่นักวิชาการในแตละ
สาขาใชในการนํามาพิจารณาอธิบาย หรือใชเหตุผลในการทําความเขาใจเรื่องตางๆ ในวิชานั้นๆ อยางไรก็ตาม 
อุทัย  ดุลยเกษม (2538) ใหทัศนะวา นักปรัชญามักจะใชคําวาวิธีวิทยาในความหมายเดียวกันกับคําวา ทฤษฎีแหง
ความรู (epistemology) ดังนั้นคําวาวิธีวิทยาจึงมีความหมายกวางกวาวิธีการคือ มีความหมายที่ครอบคลุม
กระบวนการตรวจสอบศึกษาหาความรูทั้งในเชิงเทคนิค (techniques) และหลักการทางปรัชญา (philosophical 
principles). . . 

 --------------------- 
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ตัวอยางที่ 3 การอางอิงแบบตัวเลขชนิด reference-order number (ในเนื้อเร่ือง) และเอกสารอางอิง  
  (ทายเลม)* 
 
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนการจัดการศึกษาที่แตกตางไปจากระดับปริญญาตรี กลาวคือ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีเปนการจัดการศึกษาเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถในระดับที่ออก
ไปสูโลกแหงการทํางานได (the world of works) ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจะบรรจุเน้ือหาของ
สาขาวิชาไวอยางครบถวน ทําใหผูเรียนมีความรูรอบในสาขาของตนจนสามารถออกไปทํางานที่ใชความรูใน
สาขาวิชานั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น เปนการจัดการศึกษาเพื่อสรางคน
ใหมีโลกทัศน และสามารถรูคิดในระดับที่สามารถองคความรูได [1] 
 การสรางองคความรู (body of knowledge) เปนกระบวนการที่มีระเบียบวิธีที่เรียกวา วิธีวิทยา 
(methodology) อันเปนการอันเปนกิจกรรมทางวิชาการที่ตองอาศัยการฝกฝนในระดับสูงกวาปริญญาตรี และเปน
หัวใจของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [3] ดวยเหตุที่การวิจัยไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการสรางองคความรูที่
สําคัญ สถาบันการศึกษาชั้นสูงซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีภารกิจสําคัญในการ
ฝกปรือผูที่จะทําการวิจัยและสรางองคความรูใหแกสังคม [2] ดังนั้นอาจกลาวไดวา นักวิจัยจะสามารถสรางองค
ความรูที่ดีมีประโยชนใหแกสังคมมากนอยเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา นั่นคือ ตองมีหลักสูตรที่กําหนดรายวิชาการเรียนการสอนที่สอดคลองกับเปาหมายของ
สถาบัน ประกอบกับมีการคัดเลือกผูที่จะเขามาศึกษาที่มีความรูความสามารถพื้นฐานเหมาะกับหลักสูตร และที่
สําคัญคือ มีอาจารยผูสอนที่เปนผูที่มีความรูความสามารถในดานการวิจัย โดยเฉพาะดานวิธีวิทยาการวิจัย และมี
ประสบการณในการทําวิจัยอยางเพียงพอที่จะสามารถใหคําแนะนําปรึกษาแกผูเขามาศึกษาไดเปนอยางดี 
 โดยทั่วไปแลว คําวาวิธีวิทยา มักจะใชในความหมายวาเปนวิธีการ (methods) ที่นักวิชาการในแตละ
สาขาใชในการนํามาพิจารณาอธิบาย หรือใชเหตุผลในการทําความเขาใจเรื่องตางๆ ในวิชานั้นๆ อยางไรก็ตาม 
อุทัย  ดุลยเกษม ใหทัศนะวา นักปรัชญามักจะใชคําวาวิธีวิทยาในความหมายเดียวกันกับคําวา ทฤษฎีแหงความรู 
(epistemology) ดังนั้นคําวาวิธีวิทยาจึงมีความหมายกวางกวาวิธีการคือ มีความหมายที่ครอบคลุมกระบวนการ
ตรวจสอบศึกษาหาความรูทั้งในเชิงเทคนิค (techniques) และหลักการทางปรัชญา (philosophical principles) [2] 

--------------------- 
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ตัวอยางที่ 4 การอางอิงแบบตัวเลขชนิด cited-order number (ในเนื้อเร่ือง) และเอกสารอางอิง  
  (ทายเลม)* 
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนการจัดการศึกษาที่แตกตางไปจากระดับปริญญาตรี กลาวคือ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีเปนการจัดการศึกษาเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถในระดับที่ออก
ไปสูโลกแหงการทํางานได (the world of works) ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจะบรรจุเนื้อหาของ
สาขาวิชาไวอยางครบถวน ทําใหผูเรียนมีความรูรอบในสาขาของตนจนสามารถออกไปทํางานที่ใชความรูใน
สาขาวิชานั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น เปนการจัดการศึกษาเพื่อสรางคน
ใหมีโลกทัศน และสามารถรูคิดในระดับที่สามารถองคความรูได [1] 
 การสรางองคความรู (body of knowledge) เปนกระบวนการที่มีระเบียบวิธีที่เรียกวา วิธีวิทยา (methodology) 
อันเปนการอันเปนกิจกรรมทางวิชาการที่ตองอาศัยการฝกฝนในระดับสูงกวาปริญญาตรี และเปนหัวใจของ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [2] ดวยเหตุที่การวิจัยไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการสรางองคความรูที่สําคัญ 
สถาบันการศึกษาชั้นสูงซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีภารกิจสําคัญในการฝกปรือ
ผูที่จะทําการวิจัยและสรางองคความรูใหแกสังคม [3] ดังนั้นอาจกลาวไดวา นักวิจัยจะสามารถสรางองคความรูที่ดี
มีประโยชนใหแกสังคมมากนอยเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา นั่นคือ ตองมีหลักสูตรที่กําหนดรายวิชาการเรียนการสอนที่สอดคลองกับเปาหมายของสถาบัน 
ประกอบกับมีการคัดเลือกผูที่จะเขามาศึกษาที่มีความรูความสามารถพื้นฐานเหมาะกับหลักสูตร และที่สําคัญคือ มี
อาจารยผูสอนที่เปนผูที่มีความรูความสามารถในดานการวิจัย โดยเฉพาะดานวิธีวิทยาการวิจัย และมีประสบการณ
ในการทําวิจัยอยางเพียงพอที่จะสามารถใหคําแนะนําปรึกษาแกผูเขามาศึกษาไดเปนอยางดี 
 โดยทั่วไปแลว คําวาวิธีวิทยา มักจะใชในความหมายวาเปนวิธีการ (methods) ที่นักวิชาการในแตละ
สาขาใชในการนํามาพิจารณาอธิบาย หรือใชเหตุผลในการทําความเขาใจเรื่องตางๆ ในวิชานั้นๆ อยางไรก็ตาม 
อุทัย  ดุลยเกษม ใหทัศนะวา นักปรัชญามักจะใชคําวาวิธีวิทยาในความหมายเดียวกันกับคําวา ทฤษฎีแหงความรู 
(epistemology) ดังนั้นคําวาวิธีวิทยาจึงมีความหมายกวางกวาวิธีการคือ มีความหมายที่ครอบคลุมกระบวนการ
ตรวจสอบศึกษาหาความรูทั้งในเชิงเทคนิค (techniques) และหลักการทางปรัชญา (philosophical principles) [3] 

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