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ระดบับณัฑิตศึกษาในการจดัพิมพดุ์ษฎีนิพนธ์ ใหถู้กตอ้งตามระเบียบแบบแผน ต่อไป 
  
 
              ส านักบัณฑิตศึกษา  
              มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
               
      
  

 



ง 
 

สารบัญ 
 

             หนา้ 
ค าน า  ก 
บทท่ี 1  ส่วนประกอบของดุษฎีนิพนธ์  1 
 ส่วนน าเร่ือง  1 
 ส่วนเน้ือเร่ือง  2 
 ส่วนทา้ย  4 
บทท่ี 2  การพิมพดุ์ษฎีนิพนธ์  5 
 กระดาษพิมพ ์ 5 
 อุปกรณ์การพิมพ ์ 5 
 การเวน้ท่ีริมขอบกระดาษและการข้ึนบรรทดัใหม่  5 
 รูปแบบอกัษร  6 
 การเวน้ระยะในการพิมพ ์ 7 
 การพิมพเ์ลขหนา้  7 
 การพิมพส์ารบญั  8 
 การพิมพต์ารางและภาพประกอบ  8 
 การพิมพบ์รรณานุกรมและภาคผนวก  9 
 การพิมพข์อ้ความท่ีคดัลอกมาจากตน้ฉบบัเดิม  9 
 การแบ่งบทและหวัขอ้ในบท  11 
 ตวัอยา่งการแบ่งบทและหวัขอ้ในบท  12 
 ขั้นตอนการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์  13 
 การจดัส่งรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์  13 
บทท่ี 3  เชิงอรรถและการอา้งอิง  16 
 การเขียนเชิงอรรถ  16 
 การเขียนอา้งอิงแทรกในเน้ือหา  19 
บทท่ี 4  แนวทางการเขียนบทคดัยอ่  22 
 แม่แบบของบทคดัยอ่  22 
 องคป์ระกอบของบทคดัยอ่  22 

 



จ 
 

สารบัญ(ต่อ) 
 

หนา้ 
 ตวัอยา่งขอ้ความการเขียนบทคดัยอ่. 29 
 ตวัอยา่งแม่แบบบทคดัยอ่ภาษาไทย 31 
 ตวัอยา่งแม่แบบบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 32 
บทท่ี 5  การเขียนและการพิมพบ์รรณานุกรม  35 
 หลกัเกณฑท์ัว่ไปท่ีควรทราบ  35 
 การอา้งอิงและการเขียนรายการอา้งอิงตามแบบ APA ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 6  36 
ภาคผนวก 125 
 ตวัอยา่งหนา้ปกนอกภาษาไทย  127 
 ตวัอยา่งหนา้ปกในภาษาไทย  128 
 ตวัอยา่งหนา้ปกในภาษาองักฤษ  129 
 ตวัอยา่งสันปกดุษฎีนิพนธ์  130 
 ตวัอยา่งหนา้อนุมติัดุษฎีนิพนธ์  131 
 ตวัอยา่งหนา้กิตติกรรมประกาศ  132 
 ตวัอยา่งหนา้สารบญั  133 
 ตวัอยา่งหนา้สารบญัตาราง  135 
 ตวัอยา่งหนา้สารบญัภาพ  137 
 ตวัอยา่งรูปแบบและการจดัพิมพส่์วนเน้ือความ  138 
 ตวัอยา่งการน าเสนอตารางและค าอธิบายตาราง  147 
 ตวัอยา่งการน าเสนอภาพประกอบ  152 
 ตวัอยา่งใบคัน่หนา้บรรณานุกรม  157 
 ตวัอยา่งหนา้บรรณานุกรม  158 
 ตวัอยา่งหนา้คัน่ภาคผนวก  162 
 ตวัอยา่งหนา้ประวติัผูว้จิยั  164 



ฉ 
 

คู่มือการพมิพ์ดุษฎนิีพนธ์  
มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลบัตรรายการ 
 
คู่มือการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2546 
ส านักบณัฑิตศึกษา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 
1. ดุษฎีนิพนธ์ - - คู่มือ.   2.  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช- - ดุษฎีนิพนธ์ - - คู่มือ. 
(1).  ช่ือเร่ือง. 
 
LB  2369 
808.066378  



1 
 

บทที่ 1 

ส่วนประกอบของดุษฎนิีพนธ์ 
 

ดุษฎีนิพนธ์เป็นรายงานผลการศึกษาค้นควา้วิจยัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างละเอียด 
ลึกซ้ึง มีระบบ ระเบียบวิธี และมีคุณภาพทางวิชาการสูงเพื่อให้ไดอ้งค์ความรู้ ขอ้เท็จจริง ความรู้
ความคิด ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพฒันางาน ดุษฎีนิพนธ์จดัท าข้ึนเพื่อเป็น 
ส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาเอก  
 ส่วนประกอบดุษฎีนิพนธ์แบ่งออกไดเ้ป็นส่วนส าคญั  3 ส่วน  คือ ส่วนน าเร่ือง ส่วนเน้ือเร่ือง 
และส่วนทา้ย 
 

1. ส่วนน าเร่ือง 

 

 ส่วนน าเร่ืองประกอบดว้ย 
1.1  ปกนอก  มีตราสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชอยูส่่วนบนสุดกลางหนา้ 

และใหใ้ส่ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นภาษาไทย (โปรดดูตวัอยา่งในหนา้ 82) 
 1.1.1  ช่ือเร่ืองดุษฎนิีพนธ์ภาษาไทย   เป็นช่ือเร่ืองท่ีไดรั้บอนุมติัจาก 
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
 1.1.2  ผู้ วิ จัย  ให้พิมพ์ช่ือนักศึกษาโดยให้ใส่ค าว่า นาย นาง นางสาว   ถ้ามี 
ยศ  ฐานนัดรศกัด์ิ  ราชทินนาม หรือ สมณศกัด์ิให้ใส่แทนค าวา่ นาย นาง นางสาว และไม่ตอ้งระบุ
ต าแหน่งทางวชิาการและวฒิุการศึกษาทา้ยช่ือ 
 1.1.3  ข้อความหลักสูตรการศึกษา  เป็นขอ้ความท่ีระบุวา่ดุษฎีนิพนธ์เป็น 
ส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลกัสูตรระดบั วชิาเอก สาขาวชิา และช่ือมหาวทิยาลยั 
 1.1.4  ปีการศึกษา  คือ  ปีการศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหส้ าเร็จการศึกษา 
            นอกจากน้ีท่ีสันปกดุษฎีนิพนธ์ประกอบด้วย สัญลักษณ์ มสธ. ช่ือ นามสกุล 
นักศึกษา สาขาวิชา และปีการศึกษา (ดูตวัอยา่งในหนา้ 85)  
 1.2  ปกใน  ปกในมี 2 หน้า หน้าแรกเป็นภาษาไทยและหน้าท่ีสองเป็นภาษาองักฤษ  
ใช้ขอ้ความเช่นเดียวกบัปกนอก แต่ไม่ตอ้งใส่ตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยักลางหน้า (ดูตวัอย่างใน
หนา้ 83-84) 
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 1.3  หน้าอนุมัติ   เป็นหน้าท่ีแสดงหลักฐานการอนุมติัดุษฎีนิพนธ์ ท่ีมีรายช่ือ และ 
ลายมือของคณะกรรมการสอบ ดุษฎีนิพนธ์   และประธานคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษา  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (ดูตวัอยา่งในหนา้  86) 
 1.4  บทคัดย่อ  เป็นขอ้ความสรุปเน้ือหาของดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วยวตัถุประสงค ์
วธีิด าเนินการวิจยั ผลการวิจยั มีความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ ใหเ้ขียนขอ้ความท่ีกะทดัรัด ชดัเจน 
เพื่อให้ผูอ่้านทราบถึงสาระของดุษฎีนิพนธ์ได้อย่างรวดเร็ว ให้จดัท าบทคดัย่อทั้งภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ และส่วนทา้ยสุดของบทคดัย่อทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ  ตอ้งพิมพ ์ “ค าส าคญั”  
และ  “Keywords”   (ดูตวัอยา่งในบทท่ี 4) 
 1.5   กิตติกรรมประกาศ  เป็นขอ้ความกล่าวขอบคุณผูใ้หค้วามสนบัสนุนและช่วยเหลือ
ในการจดัท าดุษฎีนิพนธ์ให้บรรลุผลส าเร็จ มีความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ และให้ลงช่ือผูเ้ขียน
ดุษฎีนิพนธ์ เดือน พ.ศ. ไวต้อนทา้ยดว้ย  (ดูตวัอยา่งในหนา้ 87) 
 1.6   สารบัญ  เป็นรายการแสดงถึงเน้ือหาส าคญัทั้งหมดของดุษฎีนิพนธ์ จดัแยกเป็นบท ๆ 
โดยเรียงตามล าดบัเลขหนา้ (ดูตวัอยา่งในหนา้ 88) 
 1.7   สารบัญตาราง (ถ้ามี)  เป็นรายการท่ีบอกต าแหน่งเลขหน้าของตารางท่ีปรากฏ 
ทั้งหมดในดุษฎีนิพนธ์  โดยเรียงล าดบัท่ีของตารางตามบทท่ี (ดูตวัอยา่งในหนา้ 90)     
 1.8   สารบัญภาพประกอบ  (ถ้ามี)   เป็นรายการท่ีแสดงต าแหน่งเลขหน้าของ
ภาพประกอบ  แผนภูมิ  แผนท่ีทั้งหมดท่ีปรากฏในดุษฎีนิพนธ์ (ดูตวัอยา่งในหนา้ 92)     
  

2.  ส่วนเนือ้เร่ือง 
 
 ส่วนเน้ือเร่ืองของดุษฎีนิพนธ์แสดงสาระและรายละเอียดของการวจิยันั้น ๆ โดยทัว่ไป
แบ่งเป็น 5  บท  หรือมากกวา่ตามความเหมาะสม  โดยมีเน้ือหาดงัน้ี 
 2.1  บทน า  เป็นบทแรกของดุษฎีนิพนธ์  ประกอบดว้ยความเป็นมาและความส าคญั
ของปัญหา วตัถุประสงค์การวิจยั กรอบแนวคิดการวิจยั (ถา้มี) สมมติฐานการวิจยั (ถา้มี)  ขอบเขต
การวจิยั  ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (ถา้มี) ขอ้จ ากดัในการวจิยั (ถา้มี) นิยามศพัทเ์ฉพาะ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ 
 2.2  วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง   เป็นการรายงานถึงทฤษฎี แนวคิด และผลการศึกษาวิจยัท่ี
ไดจ้ากการศึกษาเอกสารหลายประเภท ทั้งต ารา หนงัสือ บทความ งานวิจยั ฯลฯ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  ผูว้จิยัจะตอ้งน ามาประมวลและประสานใหส้ัมพนัธ์เช่ือมโยงปัญหาท่ีจะศึกษากบั
แนวคิดหรือทฤษฎี 
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 2.3  วิธีด าเนินการวิจัย   กล่าวถึงประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2.4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  น าเสนอวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยน าเสนอในรูปของตาราง กราฟ แผนภูมิ ภาพประกอบ พร้อมค าอธิบายหรือขอ้มูลเชิงพรรณนา 
และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม การน าเสนอสาระและตาราง จะต้องสอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์ 
ตอบวตัถุประสงค์ให้ครบทุกข้อ กรณี ท่ีมีการตั้ งสมมติฐาน จะต้องมีการทดสอบ และตอบ 
สมมติฐานใหค้รบทุกขอ้ 
 การพิมพส์ัญลกัษณ์ทางสถิติ ใหใ้ช้ตัวตรง  เช่น X  df , SD.  และ SS.  เป็นตน้ 
ส่วนการพิมพส์มการ หรือการค านวณสูตรใหใ้ช ้ตัวเอน  เช่น   
 

   

 
 2.5   สรุปการวจัิย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

   สรุปการวิจัย  เป็นการสรุปวตัถุประสงค์ของการวิจยั  วิธีด าเนินการวิจยั และ  
ผลการวจิยัโดยเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
  การอภิปรายผล   เป็นการน าผลการวจิยัและขอ้คน้พบมาอภิปรายใน 5 ประเด็น 
คือ 

2.5.1   ความสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
2.5.2   ขอ้คน้พบเด่นท่ีน่าจะน ามากล่าวย  ้า 

     2.5.3   ความแตกต่างหรือความสอดคลอ้งเม่ือเทียบกบัความคาดหมายหรือ 
สภาพปกติทัว่ไป 
 2.5.4   ความแตกต่างหรือสอดคลอ้งกบังานวจิยัอ่ืน ๆ และ 

2.5.5   จุดดี จุดอ่อนของวธีิการวจิยั เช่น ขอ้จ ากดัของประชากร และ 
กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือวจิยั  การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล  เป็นตน้ 
 การอภิปรายผลการวิจยั  จะตอ้งช้ีให้เห็นว่าผลการวิจยัประเด็นใดท่ีสอดคล้อง
หรือขัดแยง้กับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้หรือแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้ศึกษาไว ้และน าผลการวิจัยมา
เปรียบเทียบกบัผลการวิจยัท่ีผูอ่ื้นศึกษาไวแ้ลว้ หรือโยงให้สัมพนัธ์กบัทฤษฎี กรอบแนวคิด เขียน
เป็นขอ้ ๆ  แยกประเด็นเรียงล าดบัเช่นเดียวกบัสรุปผลการวิจยั ในการอภิปรายผลอาจตอ้งน าขอ้มูล
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมอภิปราย เพื่อช้ีใหเ้ห็นความสอดคลอ้งหรือขอ้แตกต่างจากผลการวจิยัของผูอ่ื้น 



4 
 

   ข้อเสนอแนะ  ประกอบดว้ยขอ้เสนอแนะของผูว้ิจยัจากผลการวิจยัท่ีพบ  เพื่อน า
ผลการวิจยัไปใช้ให้เป็นประโยชน์  และขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป  ส าหรับผูส้นใจ
ศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
 

3.  ส่วนท้าย 
 
 ส่วนท้ายหรือส่วนประกอบท้ายเร่ือง  ประกอบด้วยบรรณานุกรม ภาคผนวก และ
ประวติัผูว้จิยั 
 3.1   บรรณานุกรม  ได้แก่  รายการส่ิงพิมพ์ รวมทั้ งโสตทัศนวสัดุ และฐานข้อมูล  
ท่ีนกัศึกษาใชส้ าหรับคน้ควา้อา้งอิงประกอบการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 
  3.2  ภาคผนวก   เป็นส่วนเพิ่มเติมเพื่อให้เขา้ใจเน้ือหาหรือเร่ืองราวของดุษฎีนิพนธ์ 
ได้ดีข้ึน  ภาคผนวกจะอยู่ต่อจากบรรณานุกรมมีหน้าคัน่บอกตอนโดยพิมพ์ค  าว่า   “ภาคผนวก”   
ก่ึงกลางหน้า  กรณีท่ีมีภาคผนวกหลายรายการ หน้าถัดไปให้พิมพ์ค  าว่า  ภาคผนวก ก  และ 
ภาคผนวก ข  ก่ึงกลางหน้ากระดาษ และใส่ช่ือหรือหัวข้อของภาคผนวกก ากับให้ชัดเจน โดย
เรียงล าดบัตามระเบียบการวจิยั ตวัอยา่งภาคผนวก ไดแ้ก่ รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุ แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ เป็นตน้ 
 3.3  ประวัติ ผู้วิ จัย  ให้รายละเอียดเก่ียวกับผู ้วิจ ัย (ให้ เขียนความยาวไม่ เกิน  1 
หนา้กระดาษ)  ประกอบดว้ย 
  3.3.1  ช่ือ นามสกุล   ให้ใส่ค าว่า  นาย นาง นางสาว ถ้ามียศฐานันดรศักด์ิ  
ราชทินนาม หรือสมณศกัด์ิใหใ้ส่แทนค าวา่ นาย นาง นางสาว 
  3.3.2  ประวัติการศึกษา  ใหร้ะบุวฒิุการศึกษาตั้งแต่ชั้นปริญญาบณัฑิต หรือ 
เทียบเท่าข้ึนไป พร้อมทั้งระบุสถานศึกษาและปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
  3.3.3  ต าแหน่งและสถานทีท่ างานปัจจุบัน 
  3.3.4  รางวัล เกยีรติประวัติทีไ่ด้รับ  (ถา้มี) 
  3.3.5  ทุนการศึกษาวิจัย  ท่ีไดรั้บในการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
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บทที่ 2 

การพมิพ์ดุษฎนิีพนธ์ 
 

กระดาษพมิพ์ 

 
 ใหก้ระดาษปอนดข์าว ไม่มีเส้นบรรทดั ชนิด 80 แกรมข้ึนไป ขนาดมาตรฐาน A4 ใช้
พิมพห์นา้เดียว 
 

อปุกรณ์การพมิพ์ 
 

การพิมพดุ์ษฎีนิพนธ์ นกัศึกษาควรใชอุ้ปกรณ์การพิมพ ์ดงัน้ี 
1. คอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟตอ์อฟฟิค 
2. เคร่ืองพิมพ ์แบบ Laser หมึกพิมพสี์ด าเท่านั้น 

 

การเว้นทีริ่มขอบกระดาษและการขึน้บรรทดัใหม่ 
  
 มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดการเวน้ริมกระดาษส าหรับการพิมพดุ์ษฎีนิพนธ์ดงัน้ี 
 หน้าปก 
 หนา้ปกใน ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ เวน้ขอบดา้นบน 2.5 น้ิว  ขอบล่าง  1.5  น้ิว 
 ขอบขวาและขอบล่างใหเ้วน้ไว ้1 น้ิว 
 เนือ้หาในเล่ม 
 1.  หวักระดาษและขอบซา้ยมือใหเ้วน้ท่ีวา่งไว ้1.5 น้ิว  
 2.  ขอบขวาและขอบล่างใหเ้วน้ไว ้1 น้ิว  กั้นหลงัตรง และควรระมดัระวงัการแยกค า 
กรณีท่ีเป็นค าเดียวกนั ใหใ้ชเ้คร่ืองหมาย “-” 
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รูปแบบอกัษร 
 ภาษาไทย   ใหใ้ชอ้กัษรท่ีอยูใ่นโปรแกรม  Windows  ใชอกัษรตามแบบและขนาดอกัษร 
ดงัต่อไปน้ี 
 
 Angsana UPC Cordia UPC TH Sarabun PSK 
อกัษรหลกั     16 pt 16 pt 16 pt 

บทที่ 20 pt 20 pt 20 pt 

ช่ือบท     22 pt 22 pt 22 pt 
หัวข้อใหญ่ในบท (ชิดซา้ยสุด)     18 pt 18 pt 18 pt 

 
 ส าหรับขนาดอักษรของข้อความหรือส่วนท่ีจ าเพาะเจาะจง โปรดดูตามท่ีระบุไว ้
เป็นแห่ง ๆ ไปในแบบท่ีก าหนด (โปรดดูหนา้  12) 
 ภาษาองักฤษ   (1)  หากเป็นภาษาองักฤษท่ีอยู่ในวงเล็บหรือการอา้งอิงขนาดยาวให้ใช้
รูปแบบอกัษรและขนาดเดียวกบัรูปแบบและขนาดของภาษาไทย 
 ตัวอย่าง Angsana UPC ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 

      (2)  หากบทคดัยอ่ภาษาองักฤษมีจ านวนเกิน 1 หน้า ให้ใช้อกัษร Times 
New Roman โดยใชอ้กัษรขนาด  12 pt – 14 pt  ตามความเหมาะสมของเน้ือหาบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 
ท่ีตอ้งจบใน 1 หนา้กระดาษเท่านั้น 
    (3)  หากบทคดัย่อภาษาไทยมีให้ใช้รูปแบบอกัษรเดียวกับในเล่มดุษฎี
และตอ้งจบใน 1 หนา้กระดาษเท่านั้น 
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การเว้นระยะในการพมิพ์ 
 

 มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดการเวน้บรรทดัในการพิมพดุ์ษฎีนิพนธ์ ดงัน้ี 
1. ก าหนดระยะห่างระหวา่งบรรทดัเป็นแบบระยะพิมพเ์ด่ียว (Single Space) 
2. ระยะบรรทดัห่างระหวา่งช่ือบทกบัหวัขอ้แรก หรือ บรรทดัแรกของเน้ือเร่ืองใหเ้วน้วา่ง 

 2 บรรทดั (Single Space) 
3. การยอ่หนา้ใหเ้วน้ระยะห่างเท่ากบั 0.75 น้ิว (1.8 ซม.) หรือ 8 ช่วงตวัอกัษร โดยเร่ิม 

พิมพช่์วงอกัษรตวัท่ี 9 และในการพิมพภ์าษาองักฤษนั้นจะพิมพเ์คร่ืองหมายต่อจากขอ้ความโดยไม่
เวน้ระยะการพิมพห์ลงัเคร่ืองหมายวรรคตอน ดงัน้ี  
  หลงัเคร่ืองหมายมหพัภาค (. period หรือ full stop) ทา้ยประโยค    เวน้ 2 ระยะ 
  หลงัเคร่ืองหมายมหพัภาค(. period หรือ full stop) หลงัตวัยอ่      เวน้ 1 ระยะ 
  หลงัเคร่ืองหมายจุลภาค  (, comma)             เวน้ 1 ระยะ 
  หลงัเคร่ืองหมายอฒัภาค  (; semi-colon)       เวน้ 1 ระยะ 
  หลงัเคร่ืองหมายทวภิาค (: colon)        เวน้ 1 ระยะ 
ยกเว้น  ไม่เวน้ระยะในการพิมพต์ าแหน่งของ World Wide Web หรือช่ือเฉพาะอ่ืน ๆ เท่านั้น 
 

การพมิพ์เลขหน้า 
 

 การพิมพเ์ลขหนา้ให้พิมพไ์วบ้ริเวณกลางหนา้ของกระดาษ ห่างจากริมกระดาษส่วนบน 
1 น้ิว ในการล าดบัหนา้ ส่วนน าเร่ืองทั้งหมดให้ใชเ้รียงตามล าดบัพยญัชนะในภาษาไทย โดยเร่ิมนบั
ปกในภาษาไทยเป็น หน้า ก หน้าปกภาษาองักฤษ เป็น หน้า ข หน้าอนุมติัเป็นหน้า ค โดยไม่ตอ้ง
พิมพอ์กัษรหนา้ และเร่ิมพิมพอ์กัษรหนา้ในหนา้บทคดัยอ่ภาษาไทย เป็นหนา้ ง  เป็นตน้ไป  
 การพิมพ์เลขหน้าในส่วนเน้ือเร่ือง ให้ใช้เลขอารบิกทั้งหมด เช่น 1 2 3  เป็นต้น และ 
ไม่แสดงเลขหนา้ก ากบัหนา้แรกของแต่ละบท  แต่ให้นบัจ านวนหนา้รวมไปดว้ย  โดยเลขหนา้  หรือ
อกัษรหน้า (ส่วนน า)  จะตอ้งพิมพต์รงกลางหน้ากระดาษและห่างจากขอบกระดาษดา้นบน  1  น้ิว 
ตลอดทั้งเล่ม  โดยตั้งค่าหนา้กระดาษ ดงัน้ี  เลือก การตั้งค่าหนา้กระดาษ (Page Setup)  ดา้นบน และ
กั้นหนา้ และ 1.5  น้ิว  กั้นหลงัและดา้นล่าง  1  น้ิว  และ การจดัวาง (Lay Out)  เลือกหวักระดาษ (Header) 
0.9  และทา้ยกระดาษ  (footer)  0.49 
 ส่วนหน้าแรกของบรรณานุกรม และในใบคัน่หน้าบรรณานุกรม และภาคผนวกแต่ละ
ภาคผนวกไม่ตอ้งแสดงเลขหนา้ 
 



8 
 

การพมิพ์สารบัญ 
 

 1.  สารบัญ  พิมพร์ายการท่ีแสดงส่วนประกอบส าคญัทั้งหมดของดุษฎีนิพนธ์โดยเรียง
หนา้ตามล าดบัเน้ือหา 
 2.  สารบัญตาราง  พิมพช่ื์อตารางตามท่ีปรากฏในเน้ือหาโดยเรียงล าดบัตารางแยกตาม
บทท่ี  (สารบญัในภาคผนวกไม่ตอ้งพิมพ)์ 
 3.  สารบัญภาพ  พิมพช่ื์อภาพท่ีตามท่ีปรากฏในเน้ือหาโดยเรียงล าดบัภาพท่ีแยกตาม 
บทท่ี  (ภาพท่ีในภาคผนวกไม่ตอ้งพิมพ)์ 
 

การพมิพ์ตารางและภาพประกอบ  
 

 1.  ตาราง  (table)  น าเสนอตารางข้อมูล ตวัเลขสถิติต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจและตีความ 
ใหง่้ายข้ึน ตารางประกอบดว้ยล าดบัท่ีของตารางและช่ือตาราง 
    การใส่ช่ือตาราง ช่ือตารางให้ข้ึนตน้ดว้ยค านามไม่ใช่ค ากริยาเป็นค าข้ึนตน้ให้ใส่ต่อ
จากหมายเลขตารางโดยเขียนค าว่าตารางท่ี...เวน้ระยะ 2 เคาะตวัอกัษรใส่ช่ือตาราง ถ้าช่ือตารางมี
ความยาวเกิน 1 บรรทดั ให้พิมพ์ต่อในบรรทดัท่ีสอง โดยพิมพอ์กัษรตวัแรกของบรรทดัท่ีสองให้
ตรงกบัอกัษรตวัแรกของขอ้ความในบรรทดัท่ีหน่ึง ควรเวน้ระยะระหว่างช่ือกบัตวัตาราง 2 ช่วง
บรรทดัพิมพคู์่หรือ 1 บรรทดัพิมพ ์กรณีท่ีพิมพด์ว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
   กรณีท่ีตารางมีความยาวไม่สามารถส้ินสุดในหน้าเดียวกันได้  ให้พิมพ์ต่อในหน้า
ถดัไป และเขียนหวัตารางวา่ตารางท่ี..... (ต่อ) โดยพิมพชิ์ดขอบกระดาษดา้นบนซา้ยมือ 
   กรณีท่ีตอ้งการอา้งอิงถึงท่ีมาของตารางในหนา้ถดัไป ใหย้กขอ้ความบางส่วนของ 
ตารางไปรวมไวใ้นหนา้ใหม่อยา่งนอ้ย 2 บรรทดั โดยปล่อยให้มีท่ีวา่งในตารางหนา้เดิม ให้ระบุท่ีมา
ของตารางไวท้้ายตาราง โดยให้ข้ึนบรรทดัใหม่ การตีเส้น เส้นบนสุด (เปิดตาราง) และล่างสุด  
(ปิดตาราง) ใชเ้ป็นเส้นคู่ไม่ตีเส้นแนวด่ิง 
 2.  ภาพประกอบ  (figure) แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น แผนภูมิ (chart)  แผนภาพ 
(graph) แผนท่ี (map) ภาพประกอบเหล่าน้ีช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึน ให้ใช้ค  าว่า"ภาพท่ี" ตาม
ดว้ยหมายเลขประจ าภาพโดยพิมพไ์วใ้ตภ้าพ พร้อมระบุแหล่งท่ีมาไวใ้ตภ้าพ 
  ภาพประกอบใส่ต่อจากยอ่หนา้เน้ือหา ถา้หน้ากระดาษมีเน้ือท่ีไม่เพียงพอ ให้ด าเนิน
เร่ืองต่อไปจนสุดระยะหนา้กระดาษ แลว้เร่ิมตน้ภาพประกอบในหนา้ถดัไป 
 
 



9 
 

  อน่ึง การล าดบัหมายเลขตารางและภาพประกอบใหเ้รียงล าดบัแยกในแต่ละบท เช่น  
    ตารางท่ี  1.1 หมายถึง ตารางท่ี  1    ในบทท่ี  1  
    ภาพท่ี    3.2  หมายถึง   ภาพท่ี  2     ในบทท่ี  3  เป็นตน้ 
      หมายเหตุ  กรณีท่ีภาพประกอบเป็นภาพท่ีสแกน (Scan) หรือท าส าเนา เวลาจดัส่ง
แผน่บนัทึกขอ้มูลตอ้งส่งไฟลท่ี์สแกนภาพเหล่านั้นแนบมาในแผน่ดว้ย 
 

การพมิพ์บรรณานุกรมและภาคผนวก  
 

 1.  บรรณานุกรม  ใบคัน่หน้าบรรณานุกรมให้ข้ึนหน้าใหม่พิมพ์ค  าวา่ "บรรณานุกรม"  
(18 pt/เขม้)  กลางหนา้กระดาษ    
  เนื้อหาบรรณานุกรม  พิมพค์  าวา่ "บรรณานุกรม"  (18 pt/เขม้)  กลางหนา้กระดาษใน
บรรทดัแรก  และเวน้ช่วงระยะห่างระหว่างบรรทดั  2   บรรทดั  จึงเร่ิมพิมพ์เน้ือหาบรรณานุกรม
  ส่วนรายละเอียดการพิมพ์  โปรดศึกษาจากบทท่ี 5 เร่ือง การอ้างอิงและการเขียน
รายการเอกสารอา้งอิงตามแบบ APA  ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 6  ต่อไป 
 2.  ภาคผนวก  ใบคัน่หน้าของภาคผนวกให้ข้ึนหน้าใหม่ และพิมพ์ค  าว่า "ภาคผนวก"
กลางหนา้กระดาษ  (18 pt/เขม้)  และข้ึนเน้ือหาในหนา้ถดัไป  กรณีมีภาคผนวกหลายรายการ ให้ใส่
ภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข  (18 pt/เข้ม)  บรรทัดถัดไปท่ีก่ึงกลางพิมพ์ช่ือภาคผนวกแต่ละภาค 
(16pt/บาง)   ตามล าดบั  (16 pt/บาง)  โปรดดูตัวอย่างประกอบ  หนา้  165-166 
 

การพมิพ์ข้อความทีค่ัดลอกมาจากต้นฉบับเดิม 
  

 ถา้ขอ้ความท่ีคดัลอกมามีความยาวไม่เกิน 3 บรรทดั ใหพ้ิมพต่์อไปในเน้ือความไดเ้ลย  
และใหใ้ส่ขอ้ความนั้นไวใ้นระหวา่งเคร่ืองหมายอญัประกาศ (คู่) "     " ถา้ขอ้ความท่ีคดัลอกมาเกิน  
3 บรรทดั ใหพ้ิมพข้ึ์นบรรทดัใหม่ ยอ่หนา้เขา้มา 4 ช่วงตวัอกัษร  โดยเร่ิมพิมพช่์วงตวัอกัษรท่ี 5  
จากซ้ายมือ  ขอ้ความบรรทดัถดัมาให้เวน้ระยะเท่ากบับรรทดัแรก และถ้าตอ้งการเวน้ขอ้ความท่ี 
คดัลอกมาบางส่วน ให้พิมพ์เคร่ืองหมายจุดสามจุด  โดยพิมพ์เวน้ระยะ 1 ช่วงตวัอักษร  (./././)  
ดงัตวัอยา่ง 
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         คณะผูก่้อการเองก็ซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณเม่ือคร้ังพระราชทานอภยัโทษเป็นอยา่งมาก 
ดงัท่ีไดเ้ขียนไวใ้นภาคสรุปหน่ึงวา่ 
/ / / / พระมหากรุณาท่ีมีต่อพวกเราซ่ึงนับว่าเป็นคร้ังส าคัญอย่างยิ่งล้นก็คือได้พระราชทาน 
 ชีวิตพวกเราไวจ้ากค าพิพากษาของกรรมการศาลทหารโดยเรามิแน่ใจนักว่าถ้าหากมิใช่ 
 พระราชา พระองค์น้ีทรงเป็นประมุขแล้วพวกเราจะได้พน้จากการประหารชีวิตหรือหาไม่  
 ขอให้ดูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สมยัหลงัจากนั้นมาก็จะพบว่าน ้ าพระทยัของ
 พระองค์สูงกว่าน ้ าใจของหลายคน ผูย้กตวัเองว่าเป็นนักประชาธิปไตยจนติดปาก คร้ันเม่ือ
 เสร็จส้ินกระบวนความแห่งคดีปฏิวติั  ร.ศ.130 แลว้เราจ าไดไ้ม่ผิดว่าองค์ประมุขไดท้รงยอม
 ให้รัฐบาลของพระองค์เรียกเก็บภาษีอากรไดจ้ากทรัพยส์มบติัส่วนพระองค์เยี่ยงพลเมืองทุก             
 ประการ ยิ่งกว่านั้นยงัได้ลดพระองค์มาทาบกบัระดบัประชาธิปัตย ์โดยทรงเขียนความเห็น       
 ทางการเมืองซ่ึงใช้พระนามแฝงว่า “อศัวาหุ” บ้าง “รามจิตติ” บา้ง ลงในหน้าหนังสือพิมพ์       
 ท านองจะใคร่สดบัตรับฟังความคิดเห็น (public opinion) จากประชาชนท่ีรักของพระองค ์และ  
       ถา้ความเห็นฉบบัใดขดัแยง้กบัพระองคพ์ระองคก์็ทรงโตด้ว้ยน ้าพระทยันกัประชาธิปัตย ์ มิได ้
       เกร้ียวกราด ใชพ้ระอ านาจโดยโทสะคติท่ีอาจจะกระท าไดน้ั้นเลย... นบัวา่พระองคเ์ป็นนกักีฬา  
       ท่ีน่าสรรเสริญ 
       (เหรียญ  ศรีจนัทร์ และ เนตร  พนูววิฒัน์ 2519: 214) 
 
ท่ีมา:  วมิล  พงศพ์ิพฒัน์ .(2523, น.207-208).  "ปฏิวติั ร.ศ.130"  ใน สารานุกรมพระบาทสมเดจ็พระ
 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เล่ม 1.        
  

 ถา้มีขอ้ความอ่ืนท่ีคดัลอกมาจากตน้ฉบบัเดิมซ้อนอยู่ ให้ใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศเด่ียวส าหรับ
ขอ้ความท่ีซอ้นอยูใ่นขอ้ความท่ีมีเคร่ืองหมายอญัประกาศ(คู่) อยูแ่ลว้ เช่น '............' 
    หากตอ้งการจะเพิ่มเติมขอ้ความของผูเ้ขียนดุษฎีนิพนธ์ลงไปในขอ้ความท่ีคดัลอกมา 
ให้ใส่เคร่ืองหมายวงเล็บเหล่ียม [  ] ก ากบั เพื่อให้แตกต่างจากวงเล็บ ซ่ึงอาจปรากฏในขอ้ความท่ี
คดัลอกมาโดยตรงนั้น  
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การแบ่งบทและหัวข้อในบท 

  
 1.  การแบ่งบท   เม่ือเร่ิมบทใหม่จะตอ้งข้ึนหนา้ใหม่เสมอ ใชค้  าวา่ "บทท่ี" ไวก้ลางหนา้ 
พิมพด์้วยตวัหนา ขนาด 20 pt  ตอนบนสุดของหน้ากระดาษห่างจากขอบบน 1.5 น้ิว ตามดว้ยเลข
ประจ าบทเป็นเลขอารบิก ช่ือของบทให้พิมพข้ึ์นบรรทดัใหม่ กลางหน้ากระดาษ พิมพด์ว้ยตวัหนา
ขนาด 22 pt.  หากช่ือบทยาวมากกว่า 1 บรรทัด ให้จัดข้อความให้อยู่ในลักษณะสมดุลเป็น
สามเหล่ียมหวักลบัใชแ้บบและขนาดตวัอกัษรเช่นเดียวกบัในเน้ือหา 
 2.  หัวข้อในบท ประกอบดว้ยหวัขอ้ส าคญัหรือหวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้รอง และหวัขอ้ยอ่ย 
     2.1  หัวข้อส าคัญหรือหัวข้อใหญ่ ใชเ้ลขอารบิกน าหนา้พิมพด์ว้ยตวัหนา ขนาด 18 pt 
/bold  ชิดขอบกระดาษดา้นซา้ย เวน้ระยะต ่าลงมาจากบรรทดับน 1 บรรทดัพิมพ ์ 
     2.2  หัวข้อรอง เวน้ต ่าจากหวัขอ้ส าคญัหรือหวัขอ้ใหญ่ 1 บรรทดัพิมพ ์การยอ่หนา้ให้
เวน้ระยะเท่ากบั 0.75 น้ิว (1.8 ซม.) หรือ 8 ช่วงตวัอกัษรโดยเร่ิมพิมพอ์กัษรตวัท่ี 9  พิมพด์ว้ยอกัษร
ตวัหนาขนาด 16 pt ส าหรับหวัขอ้ยอ่ย 2 ระดบั เช่น 1.1 , 1.2 
     2.3  หัวข้อย่อย ยอ่หนา้เขา้มาจากหวัขอ้รองก ากบัดว้ยเลขอารบิค คัน่ดว้ย 
เคร่ืองหมายมหพัภาค พิมพด์ว้ยอกัษรตวัเอนหนาส าหรับหวัขอ้ยอ่ย 3 ระดบั เช่น  1.1.1 , 1.1.2 
          หวัขอ้ยอ่ยลงไปอีก ใหเ้วน้ระยะห่างจากบรรทดับนและบรรทดัล่างเช่นเดียวกบั 
ย่อหน้าปกติให้ใช้เลขอารบิคกับวงเล็บด้านเดียว 1) ….2) ….และวงเล็บสองด้าน (1)…. (2).…. 
พิมพด์ว้ยอกัษรเอนไม่เขม้ตามล าดบั 
      กรณีท่ีมีหวัขอ้มากกวา่หวัขอ้ยอ่ยท่ีใชต้วัเลขท่ีมีวงเล็บสองดา้นก ากบัใหแ้บ่งยอ่ย
โดยใชห้ัวขอ้ ก. ข. ค...ล าดบัยอ่ยลงมาให้ใช้ตวัอกัษรกบัวงเล็บดา้นเดียว ก) ข) ค)  และวงเล็บสอง
ดา้น (ก) (ข) (ค)...ตามล าดบั   โดยพิมพอ์กัษรตวัธรรมดา 
      การวางเลขก ากบัหัวขอ้ย่อยในแต่ละระดบั ให้ย่อหน้าให้ตรงกบัอกัษรตวัแรก
ของช่ือหวัขอ้ในขอ้ก่อน 
      การแบ่งหวัขอ้ในบทข้ึนอยูก่บัเน้ือหาในบท บางบทอาจมีเพียงหวัขอ้ส าคญัหรือ 
หวัขอ้ใหญ่เพียงหวัขอ้เดียวเท่านั้น เช่น บทท่ี 1 โดยไม่ใส่เลขล าดบัหวัขอ้ใหญ่ก็ได ้
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(ตัวอย่างการแบ่งบทและหัวข้อในบท) 
บทที่  (20 pt. หนา) 

ช่ือบทพมิพ์กลางหน้ากระดาษ (22 pt.หนา) 
/ / 

1.หัวข้อส าคญัหรือหัวข้อใหญ่ (18 pt. หนา)   
/ 
   0.75””     1.1//(หัวข้อรอง)(16pt หนา)(ยอ่0.75น้ิว).......................................................……............... 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
    1.1.1//(หัวข้อย่อยของ 1.1)(16pt.หนาเอน)................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
        1)//(หัวข้อย่อยของ 1.1.1).(บางเอน)..................................................….…..…. 
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................……….............. 
    2)//(หัวข้อย่อยของ 1.1.1)  (บางเอน).................………………...…....……… 
....................................................……………………………………………………………….... 
.             (1) // (หัวข้อย่อยของ 2)) (บางเอน).............................................…....….... 
.....................................................................................................................................................… 
             (2) // (หัวข้อย่อยของ 2)) (บางเอน)............................................................. 
............................................................................................................................................................. 
                     ก. // (หัวข้อย่อยของ (2)) (บางเอน)...........................................…..… 
............................................................................................................................................................ 
                     ข. // (หัวข้อย่อยของ (2)). (บางเอน)................................………........ 
............................................................................................................................................................. 
                           ก) // (หัวข้อย่อยของ ข.) (บางเอน)................…...…..................... 
............................................................................................................................................................. 
           ข) // (หัวข้อย่อยของ ข.) (บางเอน)........................................….... 
............................................................................................................................................................. 
                                  (ก) // (หัวข้อย่อยของ ข)) (บางเอน)..................….................. 
............................................................................................................................................................. 
                                  (ข) // (หัวข้อย่อยของ ข)) (บางเอน)....................................... 
   2.1.2//....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
      0.75”   1.2//................................................….....................................................................…….. 
...........................................................................................................................….........………........ 
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ขั้นตอนการตรวจรูปแบบดุษฎนิีพนธ์ 
 

1. นักศึกษาส่งตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์คร้ังแรกภายใน 30 วนัหลงัสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ 
โดยการส่งตรวจคร้ังแรกใหส่้งผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกั 

2. นักศึกษาสามารถมารับเล่มดุษฎีนิพนธ์ที่ตรวจรูปแบบเรียบร้อยได้ด้วยตนเอง 
โดยแจง้เบอร์โทรศทัพไ์ว ้และเจา้หน้าท่ีตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์จะโทรแจง้นกัศึกษาให้มารับเล่ม
ดุษฎีนิพนธ์  หรือใหจ้ดัส่งทางไปรษณีย ์ 

3. การส่งตรวจรูปแบบคร้ังท่ี 2 ข้ึนไป นักศึกษาสามารถส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์โดยตรงท่ี
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบณัฑิตศึกษา พร้อมแนบเล่มดุษฎีนิพนธ์ท่ีตรวจรูปแบบคร้ังก่อนมาดว้ย และ
การส่งดุษฎีนิพนธ์ สามารถส่งดว้ยตนเองหรือทางไปรษณียก์็ได ้ 

4. เม่ือตรวจรูปแบบจนกระทัง่ผา่นการตรวจรูปแบบแลว้ จะส่งดุษฎีนิพนธ์คืนให้นกัศึกษา
พร้อมแนบบนัทึกผา่นการตรวจรูปแบบเบ้ืองตน้ (หนงัสือตราครุฑ) เพื่อใหด้ าเนินการส่งดุษฎีนิพนธ์
เขา้รับรองคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาและคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา มสธ.   

5. นกัศึกษาสามารถส่งบทคดัย่อท่ีผ่านการเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกั
โดยติดต่อเลขานุการกิจสาขาวิชา  เพื่อส่งไฟล์บทคดัยอ่ภาษาไทย และภาษาองักฤษ และหนา้อนุมติัท่ีมี
ลายเซ็น ประธานกรรมการ และกรรมการร่วม  เพื่อขอรับรองคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาและคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา มสธ.  ส่วนการช าระค่าธรรมเนียมการตรวจบทคดัย่อ
ภาษาองักฤษ ใหช้ าระท่ีศูนยบ์ริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Survice) หรือช าระโดยผา่นระบบ 
Pay at Post  รหสั 1069  แบบฟอร์ม มสธ. บ.51 
  
การจัดส่งรูปเล่มดุษฎนิีพนธ์ 
 
 เม่ือนกัศึกษาผา่นการสอบและตรวจรูปแบบการพิมพดุ์ษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์แลว้  
นกัศึกษาจะตอ้งด าเนินการจดัส่งส่ิงต่อไปน้ีไปยงัหน่วยเลขานุการกิจบณัฑิตศึกษา สาขาวชิาท่ี
นกัศึกษาสังกดัของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
                1.  ส่งดุษฎีนิพนธ์ท่ีท ำปกเขำ้เล่มตำมจ ำนวนท่ีสำขำวชิำก ำหนด 
  2.  หนำ้อนุมติัท่ีมีลำยมือช่ือกรรมกำรสอบ   จ  ำนวน  3  ชุด 

           3.  CD บรรจุขอ้มูลดุษฎีนิพนธ์ จดัท าเป็น PDF ไฟล ์รายละเอียดปรากฎในแบบ สบฑ.001       
และให้ Scan หน้าอนุมติัท่ีมีการลงนามเรียบร้อยแล้วลงในไฟล์ และส่งตามจ านวนท่ีสาขาวิชา
ก าหนด  โดยนกัศึกษาจะตอ้งจดัท ารายละเอียดต่อไปน้ี 
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  3.1 ก าหนดช่ือแฟ้มขอ้มูล (file)  ทั้งหมด โดยแยกตามจ านวนบทและเรียงเลขหนา้ใน
ตวัเล่มดุษฎีนิพนธ์อยา่งต่อเน่ืองกนัทั้งเล่ม  ตามเกณฑก์ารก าหนดช่ือแฟ้มขอ้มูล  ดงัน้ี 
 

รายการ ให้ใช้ช่ือแฟ้มข้อมูล 

1. ส่วนน า 
     - ส่วนปก 
      - หนา้อนุมติั บทคดัยอ่ไทย/องักฤษ  
         กิตติกรรมประกาศ สารบญั 

 
COVER.PDF 
INTRO.PDF 

2.  ส่วนเนือ้หา  ใหก้ าหนดช่ือแฟ้มขอ้มูลตามบทท่ี 
 
 
 
 
    หาก File  ของบางบทท่ีมีขนาดใหญ่เกินใหแ้ยก  
    File และใช ้A B C  เช่น  CHAP2A, CHAP2B 

CHAP1.PDF 
CHAP2.PDF 
CHAP3.PDF 
CHAP4.PDF 
CHAP5.PDF 

 

3.  ส่วนท้าย 
     -บรรณานุกรม 
     -ภาคผนวก 
     -ประวติั 

 
 BIB.PDF 
 APPENDIX.PDF 
 VITA.PDF 

 

  
 3.2 พิมพฉ์ลากติดบนแผน่บนัทึกขอ้มูล (label)  ขนาด 7 x 5.5 ซม.  ดงัน้ี 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผู้แต่ง  นางสาวบณัฑิต  ใจดี 

รหัสนักศึกษา   4492500177 
ช่ือเร่ือง  พฤติกรรมการตดัสินใจของผุบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชน ระดบัมธัยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดส้ะดวก 025085758 
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 กรณีท่ีนกัศึกษาใชโ้ปรแกรมท่ีมีส่ือประสม หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการท าดุษฎีนิพนธ์  
เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลลงบนแผ่นบนัทึกขอ้มูลเพื่อส่งฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบณัฑิตศึกษา  
ส านกับณัฑิตศึกษา ใหน้กัศึกษาบนัทึกแฟ้มขอ้มูลส่ือประสมนั้นเป็นแฟ้มขอ้มูลสกุล-------.EXE   
มาดว้ย 
  3.3 พิมพใ์บสรุปแผน่บนัทึกขอ้มูล (file)  ลงในกระดาษ A4  ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 
   ช่ือผูแ้ต่ง....................................................................................................... 
   รหสันกัศึกษา............................................................................................... 
   ช่ือดุษฎีนิพนธ์..........................................................................................… 
   แขนงวชิา..................................................................................................... 
   ช่ืออาจารยป์รึกษา.................….................................................................... 
   .................................................................................................................... 
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บทที่ 3 

เชิงอรรถและการอ้างองิ 
 
 

 การอา้งอิงขอ้ความท่ีคดัลอกหรือไดแ้นวคิดของผูอ่ื้นจากเอกสาร ส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออ่ืนใด 
ผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งบอกท่ีมาเพื่อแสดงการรับรู้ลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น และช่วยใหผู้อ่ื้นทราบแหล่งท่ีมาของ
ขอ้ความ สามารถตรวจสอบหลกัฐานเดิม หรือคน้ควา้หาอ่านเพิ่มเติมได ้ การอา้งอิงมีวิธีการเขียนท่ี
นิยมใชโ้ดยทัว่ไป คือ การเขียนเชิงอรรถและการอา้งอิงแทรกในเน้ือหา 
 

การเขยีนเชิงอรรถ 
 
 เชิงอรรถ   มีวธีิการเขียนหลายรูปแบบ  ดงัน้ี 
 เชิงอรรถอ้างองิ  คือ  การบอกแหล่งท่ีมาของขอ้ความท่ีคดัลอกหรือเก็บแนวคิด 
 เชิงอรรถขยายความ  การอธิบายรายละเอียดของค าหรือขอ้ความเพิ่มเติม 
 เชิงอรรถโยง   เป็นการโยงใหผู้อ่้านไปดูหรือดูเพิ่มท่ีเร่ืองอ่ืน 
 รูปแบบการเขียนเชิงอรรถ  จะใส่หมายเลขก ากบัไวท้า้ยขอ้ความท่ีตอ้งการอา้งอิง หรือ
ขยายความ หรือโยง และท้ายหน้าตีเส้นคัน่ยาวสองน้ิวจากขอบซ้ายของหน้ากระดาษแล้วเขียน
แหล่งท่ีมา หรือขอ้ความท่ีขยายหรือเร่ืองท่ีจะโยง 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชก าหนดให้ใชเ้ฉพาะเชิงอรรถขยายความ และเชิงอรรถโยง 
ส่วนการอา้งอิงขอ้ความท่ีคดัลอกมาให้ใช้การอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหาระบบนาม-ปี  ดงัจะได้
อธิบายรายละเอียดต่อไป 
 อน่ึง  การเรียงล าดบัเชิงอรรถ ถา้มีเชิงอรรถมากกวา่ 1 รายการในหนา้เดียวกนัให้เรียงล าดบั
หมายเลขต่อเน่ืองกนั  และเม่ือข้ึนหน้าใหม่นิยมเร่ิมตน้ดว้ยเลข 1  หรือถา้มีจ านวนรายการไม่มาก 
อาจเรียงล าดบัหมายเลขของเชิงอรรถต่อเน่ืองกนัไป แต่วิธีการหลงัน้ีถา้มีการเพิ่มหรือตดัเชิงอรรถ
จะตอ้งจดัล าดบัหมายเลขเชิงอรรถใหม่ 
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ตัวอย่างที ่1 

 เชิงอรรถอ้างองิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ท่ีมา: ดดัแปลงขอ้ความจาก ศิริรัจน์ วงัศพา่ห์ (2545).ปืนทองปรายแบบท่ีทรงอธิบายไวใ้นสาส์น 
 สมเด็จ. ศิลปากร. 5,(3), 76. 

 

ตัวอย่างที ่2 

เชิงอรรถขยายความ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: ดดัแปลงจากวรีวฒัน์ อ าพนัสุข .(2544). พุทธศิลป์: การส่ือสารสัญลกัษณ์และสถานภาพใน

สังคมไทย. นิเทศศาสตร์ปริทัศน์, 5(3) , 142. 

…ประการแรกปากกระบอกท่ีบานออกช่วยพลยงิบรรจุกระสุนและดินด าไดง่้ายข้ึน ประการท่ีสอง 
ยามขาดแคลนกระสุนปากกระบอกท่ีบานออกช่วยใหพ้ลยงิบรรจุตะปูกอ้นกรวดขนาดเล็ก เพื่อใช้
ทดแทนเวลายงิได ้ประการท่ีสาม ปากกระบอกบานออกเวลายงิจะมีเสียงดงัมาก เป็นท่ีน่าเกรงขาม
และส่งผลทางจิตวทิยาต่อขา้ศึกได ้และปืนปากแตรน้ีน่าจะเป็นตน้ก าเนิดของปืนลูกซองใน
ปัจจุบนั18 

 

 18 ส าราญ วงัศพา่ห์ .(2535). ป้ืนกอ้งไพร ศิลปากร 5,(3), 95-101. 
 
 

…ท่ีเรียกในภาษาชาวบา้นวา่ “โบสถแ์บบ ก.ข.” 10 โดยใชเ้ป็นมาตรฐานในการก่อสร้างตามวดัทัว่ไป
ใน  ทุกภูมิภาค และไดเ้ขา้ไปแทนท่ีคุณค่าและเอกลกัษณ์ทางประเพณีตลอดจนจิตวญิญาณทอ้งถ่ินท่ี
เคยแฝงสะทอ้นผา่นสถาปัตยกรรมของบริเวณวฒันธรรมอนัหลากหลาย เช่น ในดินแดนลา้นนา ท่ี
โบสถ ์วหิาร ศาลา และส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ลว้นสามารถบ่งบอกเอกลกัษณ์ของสกุลช่าง (เช่น ล าปาง 
เชียงใหม่) บอกช่วงเวลาในการสร้าง (เช่น ยคุครูบาศรีวชิยั สมยัรัชกาลท่ี 5) สามารถสะทอ้นอิทธิพล
จากสังคมอ่ืน (เช่น จากพม่า มอญ และกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ )  
 
 10 เป็นแบบท่ีมาจากเทคโนโลยกีารก่อสร้างสมยัใหม่ เช่น คอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด 
สดัส่วนใหญ่โตอลงัการ และใชแ้บบศิลปะยคุรัตนโกสินทร์ ท่ีมาจากวฒันธรรมหลวง (Court tradition) ของภาค
กลาง โดยเผยแพร่และสร้างการยอมรับผา่นกลไกของรัฐ เช่น กรมศิลปากร กรมการศาสนา 
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ตัวอย่างที ่3 
เชิงอรรถโยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: วีรวฒัน์ อ าพนัสุข .(2544). พุทธศิลป์: การส่ือสารสญัลกัษณ์และสถานภาพใน     

                สงัคมไทย.  นิเทศศาสตร์ปริทัศน์, 5(3), 145. 

 . . . 

นอกจากน้ีในบางกรณีไดพ้บวา่มีการใชรู้ปแบบของการส่ือสารโฆษณาประชาสัมพนัธ์เชิงรุกท่ีใกลเ้คียง
กบัแนวคิดทางการตลาดของวงการธุรกิจ ดงัเช่น กรณีวดัพระธรรมกายท่ีมีทั้งการสร้างระบบบริหาร
จดัการองค์กร การใช้ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทุกรูปแบบ รวมถึงมีกิจกรรมการส่ือสารกับสังคม
มวลชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นชนชั้นกลางและนิสิตนกัศึกษาซ่ึงปฏิเศธไม่ไดเ้ลยว่า
จะตอ้งใช้งบประมาณจ านวนไม่นอ้ย กล่าวไดว้่าเป็นการก่อกระแส “พุทธพาณิชย”์16 ข้ึนในสังคมไทยท่ี
เป็นรูปธรรมอีกแบบหน่ึง แมว้า่การ “มองต่างมุม” อาจเห็นวา่เป็นพฒันาหรือความกา้วหนา้รูปแบบหน่ึง 
ของการส่งเสริม (promotion) พุทธศาสนา  
 . . . 

 ขอ้สังเกตขา้งตน้ยงัสามารถมองหาเหตุปัจจยัจากภายในสถาบนัพุทธศาสนาไดอี้กว่าเป็น
เพราะความไม่รู้เท่าทนัโลกภายนอก ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากสังคมสมยัใหม่ท่ีมีความสลบัซบัซ้อนยิ่งข้ึนมี
การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากบทบาทของสถาบนั
ส่ือสารมวลชนท่ีมีอิทธิพลสูงอนัเป็นปัจจยัภายนอกและเป็นตวัเร่งปฏิกริยาท่ีส าคญั ดงันั้นในท่ามกลาง
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยใีนปัจจุบนัจึงมีแนวโนม้ท่ีจะตอ้งมีการปฏิรูปองคก์ร
สงฆใ์นทุก ๆ ดา้น17 ทั้งในเชิงโครงสร้าง กฎระเบียบ รวมถึงในระบบยอ่ยอ่ืน ๆ เช่น การศึกษาของสงฆ ์
ขอ้เสนอให้มีการทบทวนบทบาทหนา้ท่ีและผลกระทบจากหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด พร้อม ๆ กบั
มีการปฏิรูประบบการศึกษา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และส่ือมวลชลท่ีสอดคลอ้งเป็น “องคร์วม” 
(holistic) อยา่งแทจ้ริงจึงจะสามารถแกปั้ญหาและสร้างทางออกส าหรับสถานการณ์น้ีได ้
           
 

16 สนใจโปรดอ่านงานของศรีศกัร วลัลิโกดม  และนิธิ เอียวศรีวงศ ์ในประเด็นวพิากษ ์ 
“พุทธพาณิชย”์ รวมถึงงานศึกษาเก่ียวกบั “กรณีวดัพระธรรมกาย” อีกหลายช้ิน 

17โปรดอ่านรายละเอียดเร่ืองน้ีใน  นิธิ เอียวศรีวงศ.์ (2543). “พุทธศาสนาในความเปล่ียนแปลง
ของสังคมไทย”  



19 
 

การเขยีนอ้างองิแทรกในเนือ้หา 
                 การเขียนอ้างอิงแทรกในเน้ือหาเป็นการอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมีของข้อความท่ี
คัดลอกหรือเก็บแนวการศึกษา โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงท่ีเรียกว่า “ระบบนาม  - ปี” 
โดยทัว่ไปประกอบดว้ยขอ้มูลส าคญั 3 รายการ คือ ผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ ์ เลขหน้าท่ีอา้งอิง โดย
ใส่ข้อความในเคร่ืองหมายวงเล็บ ผู ้แต่งของไทยใส่ทั้ งช่ือและนามสกุล ส่วนชาว
ต่างประเทศใส่เฉพาะนามสกุล การเวน้ระยะระหว่างผูแ้ต่งกับปีท่ีพิมพ์ ให้เวน้วรรค 1 
ตวัอกัษร และระหว่างขอ้มูลปีท่ีพิมพก์บัเลขหนา้ท่ีอา้งอิงให้พิมพค์ัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค  
(, comma) โดยพิมพติ์ดกบัปีท่ีพิมพแ์ลว้เวน้วรรค 1 ตวัอกัษรก่อนพิมพเ์ลขหนา้ 

การอ้างองิในเนือ้หาหน้าข้อความ การอ้างองิในเนือ้หาท้ายข้อความ 

ช่ือผูแ้ต่ง (ปีท่ีพิมพ,์ น.  ) (ช่ือผูแ้ต่ง,  ปีท่ีพิมพ,์ น.   ) 
นิศา  ชูโต (2545, น.21)   (นิศา  ชูโต, 2545, น.21)   
กนกอร ทีปชยั และสุณี ไทธนา (2554) (กนกอร ทีปชยั และสุณี ไทธนา, 2554) 
Adam (2010) (Adam, 2010) 
Kidd (1987, pp.15-16) (Kidd, 1987, pp.15-16) 

รูปแบบการอา้งอิงแทรกในเน้ือหา  มีดงัน้ี 
1.  การอา้งอิงโดยช่ือผูแ้ต่งทั้งท่ีเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลหรือช่ือเอกสารเป็น

ส่วนหน่ึงของเน้ือหา ถา้กล่าวนามผูแ้ต่งเอกสารในเน้ือหา ใหร้ะบุเฉพาะปีท่ีพิมพ ์และเลข
หนา้ต่อในเคร่ืองหมายวงเลบ็จากช่ือ โดยไม่ใส่รายการผูแ้ต่งซ ้ า หรือถา้แทรกในเน้ือหาให้
ใส่ในเคร่ืองหมายวงเลบ็ หลงัขอ้ความท่ียกมาอา้งอิง  หรือน าแนวคิดมาอา้งอิง 

    กรณีท่ีอา้งเอกสารหรืองานทั้งงานโดยรวม เช่น ผลการศึกษาวิจยัของดุษฎีนิพนธ์ 
ทั้งเล่ม อาจระบุ ผูแ้ต่ง นามสกุล และปีท่ีพิมพ ์โดยไม่ตอ้งระบุเลขหนา้ 

ตวัอย่างที ่1 
  การอ้างแทรกเนือ้หา (กรณอ้ีางเอกสารเล่มเดยีว) 

 
 
 
 

ตัวอย่างที ่2  

 ภาวะผูน้ าในสถาบนับริการสารสนเทศ คือ ความสามารถบนัดาลใจหรือจูงใจให้
บุคคลและสถาบนัท างานร่วมกนัในบรรยากาศของความร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั  
(DeKlerk and Deckle, 1993, p.42)  แนวคิดน้ีน าไปสู่ความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดในรูปแบบ
ต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวางทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ นีดแฮม (Needham, 
2001, p.133) ระบุวา่องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยโีดยเนน้หอ้งสมุด 
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การอ้างแทรกเนือ้หา (กรณอ้ีางเอกสารหลายเล่ม) 
 
 
 

 
 
 

ตัวอย่างที ่3 
การอ้างแทรกเนือ้หา (กรณกีล่าวนามผู้แต่งเอกสารในเนือ้หา) 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที ่4  
การอ้างแทรกเนือ้หา (กรณกีารอ้างเอกสารหรืองานทั้งงานโดยรวม) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…จรรยาบรรณวชิาชีพมีความส าคญัทั้งต่อผูป้ระกอบวชิาชีพองคก์ารและสังคม ประมวลจาก
แนวคิดของนกัวชิาการหลายท่าน (ติณ ปรัชญพฤทธ์ 2543,p.3;  Finks, 1991, p.84 Froehlich, 
1997, p.5 ; Lindsey ,1985, p.11)  สรุปไดด้งัน้ี 

พระธรรมปิฏก (2540, น.3)  อธิบายวา่ ภาวะผูน้ าหรือความเป็นผูน้ า คือ คุณสมบติั เช่น 
สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถท่ีชกัน าใหค้นทั้งหลายมาประสานกนัและพาไปสู่
จุดหมายท่ีดีงาม ความเป็นกลัยาณมิตร คือ ลกัษณะเด่นของความเป็นผูน้ า 

ยวุดี กาญจนนษัฐิติ  และคณะ (2533) ศึกษาความเป็นไปได…้ 
 
เอกพล  หนุ่ยศรี และคณะ (2536) ศึกษาความตอ้งการ… 
 
นอกจากน้ี ฟิดเลอร์ (Fiedler, 1967) ยงัเช่ือวา่สถานการณ์ท่ีเอ้ือต่อภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ 
คือ ความสัมพนัธ์ส่วนตวัระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิก ตวังาน คือ ความยากง่ายและโครงสร้างของ
งาน ยิง่งานมีระบบยิง่ท าใหผู้น้  าไดใ้ชอิ้ทธิพลมากข้ึน และอ านาจตามต าแหน่ง 
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                 2.  การอา้งอิงรายการโดยแทรกไวใ้นเน้ือหาทา้ยขอ้ความท่ียกมาอา้งอิง โดยอาจ
อา้งถึงเอกสารรายการเดียวหรือหลายรายการ 

 
ตัวอย่างที ่1 

การอ้างโดยไว้ท้ายข้อความทีย่กมาอ้างองิ  (กรณอ้ีางเอกสารหลายเล่ม) 
 

 
 

 
 
 
 

 
ตัวอย่างที ่2  

การอ้างโดยไว้ท้ายข้อความทีย่กมาอ้างองิ (กรณอ้ีางเอกสารเล่มเดียว) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผูบ้ริหารใชแ้หล่งสารนิเทศประเภทบุคคลมากกวา่ประเภทส่ือและสถาบนั โดย 
ผูบ้ริหารมกัใชแ้หล่งบุคคลในการแสวงหาสารนิเทศดา้นการตลาด ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงโดยง่าย 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัหลายเร่ืองท่ีพบวา่ผูบ้ริหารมีความตอ้งการสารสนเทศดา้นการตลาดมาก
ท่ีสุด (วฒันา ณ ระนอง 2533; Choo and Auster ,1993; Jones and Mcleod ,1986; Olaisen ,1990; 
White, 1988) 

…คุณธรรมและจริยธรรมมีความส าคญัต่อผูบ้ริหาร ขงจ้ือปราชญค์นส าคญัของจีนไดว้างหลกัปฏิบติั
ในการปกครองส าหรับผูบ้ริหารไวป้ระการหน่ึงวา่ “อบรมคุณธรรมใหมี้ในตน นกัปกครองท่ีดี
จะตอ้งมีคุณธรรมในตนก่อนก่อนท่ีจะปกครองคนอ่ืนอยา่ใหเ้ป็นแบบแม่ปูสอนลูกปูใหเ้ดินตรง” 
(นอ้ย หงษส์นิท 2528, น.23) 
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บทที่ 4 

แนวทางการเขียนบทคดัย่อ 
 
 

 การเขียนบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหน้กัศึกษาครอบคลุมองคป์ระกอบ
และแม่แบบ ดงัน้ี 
 

แม่แบบบทคดัย่อ 

 

 ในการเขียนบทคดัยอ่ใหย้ดึแม่แบบตามท่ีเสนอในหนา้  31 และ 32 
 

องค์ประกอบของบทคดัย่องานวจิัย 

 

 บทคดัยอ่มีองคป์ระกอบ 3 ส่วน  คือ  ส่วนระบุท่ีมาของงานวจิยั  เน้ือหาบทคดัยอ่  และ
ค าหลกั  เพื่อการคน้ควา้ ซ่ึงนักศึกษาต้องพมิพ์ให้จบภายใน 1  หน้า  ไดแ้ก่ 
 1.  ทีม่าของงานวจัิย  เป็นส่วนท่ีระบุรายละเอียดของงานวจิยั ประกอบดว้ย 5 ส่วน 
  1.1  ช่ือหัวข้องานวจัิย   เป็นท่ีช่ือถูกตอ้งสมบูรณ์ผา่นการพิจารณาอนุมติัตามขั้นตอน
ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดอยา่งเป็นทางการแลว้  
           ตัวอย่าง 
   ภาษาไทย  
   ช่ืองานวจัิย   การพฒันารูปแบบการบริหารงานส่งเสริมทนัตสุขภาพของ
              นกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ภาษาอังกฤษ  
   Dissertation title:  The Development of a Model for Administration of Student 
      Dental Health Promotion Work in Basic Education Schools

  1.2  ผู้วจัิย  รหัสนักศึกษา ระบุช่ือนกัศึกษาโดยใหใ้ส่ นาย นาง นางสาว หรือ ยศติดตวั 
น าหนา้ช่ือและนามสกุล ส่วนภาษาองักฤษใหใ้ส่  Mr., Mrs., Miss  ยศติดตวัเป็นภาษาองักฤษ ตาม
ดว้ยช่ือตน้  (First Name)  และนามสกุล (Family Name) และพิมพร์หสันกัศึกษา 
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        ตัวอย่าง   
    ภาษาไทย      ผู้วจัิย   นายสมชาย  รักชาติ รหัสนักศึกษา  4492500154   
   ภาษาอังกฤษ  Researcher:  Mr. Somchai  Rukchat,  ID: 4492500154 
  1.3  ปริญญา  ใหร้ะบุปริญญาเป็นภาษาไทย และเป็นภาษาองักฤษ พร้อมวงเล็บ 
แขนงวชิา  (ถา้มี) 
            ตัวอย่าง   
     ภาษาไทย      ปริญญา  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต(บริหารการศึกษา)  
        ภาษาอังกฤษ   Degree:   Doctor of  Philosophy (Educational Administration) 
  1.4  อาจารย์ทีป่รึกษา  ใหใ้ส่ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัตามดว้ยท่ีปรึกษาร่วม 
ภาษาองักฤษ ใหใ้ช ้ Dissertation advisors:  ส่วนช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาใหใ้ส่ช่ือตน้ (First Name)  และ
นามสกุล (Family Name)  ตามดว้ยต าแหน่งวชิาการ หากเป็นปริญญาเอก ใหใ้ส่  Dr. น าหนา้ช่ือ   
           ตัวอย่าง      
      ภาษาไทย     อาจารย์ทีป่รึกษา       ศาสตราจารย ์ดร.ไชโย  พรหมบุตร 
        รองศาสตราจารยว์าสินี  ทวทีรัพย ์
        ผูช่้วยศาสตราจารยม์ณี  ส่องแสง 
      ภาษาอังกฤษ  Dissertation advisors:  Dr. Chaiyo Brahmabutra, Professor 
          Wasini Taweesap, Associate Professor 
           Manee Songsaeng, Assistant Professor 
  1.5  ปีการศึกษา  ให้ใส่ปีการศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ส าเร็จการศึกษา  เพื่อให้ขอ้มูล
ของงานวจิยัทนัสมยัและตรงตามความเป็นจริง 
หมายเหตุ  ขอ้ท่ี 1.2 -1.5 ใหพ้ิมพต่์อเน่ืองโดยไม่ตอ้งข้ึนบรรทดัใหม่ 
 2.  เนื้อหาบทคัดย่อ  หมายถึงส่วนท่ีเป็นบทคดัยอ่จริง ให้เวน้ 2 บรรทดั ก่อนพิมพค์  าวา่ 
"บทคัดย่อ" หรือ ค าว่า  " Abstract"  ตรงกลางหน้ากระดาษจะเป็นสาระของบทคัดย่อซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) วตัถุประสงคก์ารวจิยั (2) วธีิด าเนินการวจิยั (3) ผลการวจิยั 
 2.1  วตัถุประสงค์ของการวิจัย  มุ่งตอบค าถาม  "ตอ้งการทราบอะไร" เป็นตวัก าหนดวา่
ตอ้งการศึกษาในประเด็นใดบา้งในเร่ืองท่ีจะท าวิจยั  หากมีมากกวา่ 1 ขอ้ ให้จ  าแนกเป็นข้อ ๆ โดย
พิมพห์มายเลยใส่ใน (..)  แลว้พิมพต่์อเน่ืองกนัไปโดยไม่ตอ้งข้ึนบรรทดัใหม่ (แบบ run-in-text) 
  2.2  วธีิด าเนินการวจัิย  มุ่งเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการวจิยั ประชากร และกลุ่ม
ตวัอยา่ง  เคร่ืองมือวจิยั การรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการสถิติ 
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  ตัวอย่างการระบุเป็นประโยคเอกเทศ 
        "การวิจัยคร้ังนี ้เป็นการวิจยัเชิงทดลอง  ประชากรท่ีใช้เป็นนกัเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษา จงัหวดัสระบุรี  โดยสุ่มกลุ่มตวัอย่าง
แบบ...." 
  ตัวอย่างการระบุเป็นค าขยาย 
    การวิ จัย เชิ งท ดลองนี้  ครอบคลุมประชากรท่ี เป็นนัก เรียนโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา จงัหวดัสระบุรี โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง
แบบ...." 
    ในบางกรณี การระบุรูปแบบการวิจยั อาจปรากฏในย่อหน้าหรือหัวขอ้ท่ีว่า
ดว้ยวตัถุประสงคก์ารวจิยัก็ได ้เช่น 
    "การวจิยัเชิงทดลองคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ...." 
   2.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  บทคดัยอ่ตอ้งระบุประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยระบุได ้2 แนว  คือ  ระบุประชากรก่อนเป็นขอ้ความแรก และระบุกลุ่มตวัอยา่งก่อนแลว้โยงถึง
ประชากร 
    การระบุประชากรเป็นขอ้ความแรก ใหร้ะบุอยา่งตรงไปตรงมา เช่น 
    "....ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ (หรือ ครอบคลุม)....ตามดว้ยประเภทของ
ประชากร โดยระบุจ านวน  หากประชากรมีจ านวนแน่นอน เช่น จ านวนผูบ้ริหาร จ านวนครู หรือ 
จ านวนนกัเรียนสังกดัหน่วยงานหรือสถาบนัการศึกษา หรือไม่ระบุจ านวน หากประชากรมีจ านวน
มากจนระบุจ านวนไม่ได ้
    ส่วนการระบุกลุ่มตวัอยา่งก่อนแลว้โยงถึงประชากรในภายหลงั ตอ้งมีลีลาใน
การเขียนใหก้ารเช่ือมโยงเป็นไปอยา่งกลมกลืน เช่น 
    "....กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน 60 คน ท่ี
ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย จากจ านวนนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6  ทั้งหมดในจงัหวดันครสวรรค.์..." 
   2.2.1  เคร่ืองมือวิจัย  ให้ระบุเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัท่ีจ  าแนกได้ 5 ประเภท 
ตามแนว "PACIS"  ไดแ้ก่  เคร่ืองมือสร้างตน้แบบช้ินงาน  เคร่ืองมือวดัคุณลกัษณะประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือวดับริบท  เคร่ืองมือวดัผลกระทบ  และเคร่ืองมือทางสถิติ 
    (1)  เคร่ืองมือต้นแบบชิ้นงาน (Prototype-P)  ไดแ้ก่เคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัน ามาใช้
ในการพฒันาหรือสร้างตน้แบบช้ินงาน หรือ  เป็นเคร่ืองมือหลกัในการทดลอง เช่น 
     ก.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน ไดแ้ก่ 
      -  ระบบการผลิตชุดการสอนท่ีใชใ้นการผลิตชุดการสอน 
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      -  โปรแกรม Authorware ท่ีใชใ้นการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
         ช่วยสอน 
      -  กระบวนการบริหารแบบ POSDCoRB  หรือ  POSDCARE ท่ีใช ้
         ในการจดัระบบบริหารองคก์รใดองคก์รหน่ึง 
       -  เทคนิคเดลฟายท่ีใชใ้นการขอความเห็นผูเ้ช่ียวชาญส าหรับน ามาใช้
      สร้างระบบ หรือแบบจ าลอง เป็นตน้ 
     ข. เคร่ืองมือหลักในการวิจัย  ไดแ้ก่   
      -  ชุดการสอน  ส าหรับเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิระหวา่งการสอน 
       สองแบบ 
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      -  อุปกรณ์ส าหรับการทดลองเพื่อหารูปแบบพฤติกรรมอยา่งใด 
         อยา่งหน่ึง 
      -  ชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึนเป็นส่วนของการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันา 
         เป็นตน้ 
    (2)  เคร่ืองมือวดัคุณลักษณะกลุ่มตัวอย่าง  (Attribute-A)  เป็นเคร่ืองมือจ าแนก
ประเภทกลุ่มตวัอยา่งหรือบ่งบอกลกัษณะเฉพาะของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น 
     -  ขอ้สอบวดัความสามารถของนกัเรียนเพื่อจ าแนกเป็นกลุ่มควบคุมหรือ
กลุ่มตวัอยา่ง 
     -  ขอ้สอบวดัความถนดัหรือทศันคติ หรือวดับุคลิกภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 
    (3)  เคร่ืองมือวดับริบท (Context-C)  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชต้รวจสอบ 
สภาพแวดลอ้ม สถานการณ์หรือบริบทท่ีจะตอ้งใชใ้นการทดลอง  เช่น  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ  วดัมิติ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวจิยั  แบบตรวจสอบองคป์ระกอบของสถานท่ีท่ีใชใ้นการทดลอง เป็นตน้ 
    (4)  เคร่ืองมือวดัผลกระทบของการวิจัย  (Impact-I)   เป็นเคร่ืองมือท่ีวดัผลการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการปรุงแต่ง (treatment)  ตามกระบวนการวจิยั เช่น 
     -  แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน 
     -  แบบวดัมิติก่อนและหลงัการปรุงแต่ง (ก่อนเขา้โปรแกรมการควบคุมน ้าหนกั
หรือปรับพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง) 
     -  เคร่ืองมือประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการ หรือการปรุงแต่งของกลุ่ม
ตวัอยา่ง  เป็นตน้ 
    (5)  เคร่ืองมือทางสถิติ (Statistics-S)  ไดแ้ก่ เคร่ืองมือและสูตรทางสถิติท่ีใช้
ในการวเิคราะห์และสรุปผลการวจิยั ไดแ้ก่  t-test, mean, standard deviation  เป็นตน้ 
   2.2.3 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ   ให้ระบุวิธีการ
รวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือวิจยัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ และวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งสั้ น ๆ เพื่อให้ผูอ่้าน
มัน่ใจวา่ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งไรถูกตอ้งหรือไม่ 
     ในการเขียนบทคดัยอ่แบบเรียงหวัขอ้ วธีิด าเนินการวจิยั นิยมน าเสนอใน 
ยอ่หนา้ท่ี 3 
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   2.3  ผลการวิจัย  มุ่งให้ผูอ่้านทราบขอ้คน้พบท่ีเป็นค าตอบของประเด็นปัญหา/ 
สมมติฐาน น าเสนอผลเป็นขอ้ ๆ โดยพิมพห์มายเลขใน (. .) แลว้พิมพต่์อเน่ืองกนัไปโดยไม่ตอ้งข้ึน
บรรทดัใหม่ (แบบ run-in-text) ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั  การเขียนตอ้งกระชบั  เฉพาะ
ผลการวจิยัหลกั ๆ  ทั้งน้ี จะระบุค่าสถิติหรือสมการต่อเม่ือก าหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์
  3.  ข้อมูลส าหรับอ้างอิงและสืบค้น  ได้แก่ส่วนท่ีเสนอค าส าคัญเพื่อการสืบค้น 
ส าหรับผูส้นใจจะไดข้ยายองคค์วามรู้ต่อไป 
        ค  าส าคญัตรงกบัภาษาองักฤษวา่ "Keywords"  หรือ  "Descriptors"  หมายถึง ค าท่ี 
ผูว้ิจยัก าหนดข้ึนเพื่อใช้แทนเน้ือหาใจความส าคญัของเอกสาร โดยมีวตัถุประสงค์ในการอ านวย
ความสะดวกในการคน้คืน ท าให้ผูอ่้านสามารถคดัเลือกเอกสาร และจดักลุ่มเอกสารตามประเภท
หรือใจความส าคญัไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   
       การก าหนดค าส าคัญเป็นส่วนหน่ึงของการจัดท าบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ โดยมี
หลกัเกณฑส์ าคญัในการเขียนทัว่ไป ไดแ้ก่ 
  3.1  ค าส าคัญต้องเสนอเป็นค าหรือวลทีีแ่สดงประเด็นสาระในระดับกว้าง   กล่าวคือ  
ไม่เสนอค าส าคญัเป็นประโยค  หรือค าถาม หรือเสนอในระดบัยอ่ย 
   ไม่ดี -  ชุดการสอนมีพฒันาการมาอยา่งไร 
     -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั 
     -  การสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางดีกวา่การสอนแบบครูเป็น 
        ศูนยก์ลาง 
     -  ความแตกต่างการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางกบัแบบครูเป็น 
         ศูนยก์ลาง 
   ดีขึ้น -  พฒันาการชุดการสอน 
     -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     -  การสอนแบบยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
  3.2  บรรจุอักษรตามจ านวนที่สถาบันการศึกษาก าหนด   เพื่อเป็นการประหยดัเน้ือท่ี
ในฐานขอ้มูลและประโยชน์ในการจดัระบบการสืบคน้ จึงก าหนดให้ค  าส าคญัมีความยาวไม่เกิน       
72 อักษรทั้ งภาษาไทยและอังกฤษ (รวมการเวน้ช่องว่างระหว่างค า) บทคัดย่อภาษาไทยให้ใช ้        
ค  าส าคญัภาษาไทย และบทคดัย่อภาษาองักฤษให้ใช้ค  าส าคญัภาษาองักฤษ โดยให้ค  าส าคญัในทั้ง
สองภาษามีความหมายตรงกัน เช่น  Reading achievement ผลสัมฤทธ์ิในการอ่าน, Community 
learning centers ศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน , Creative thinking ความคิดสร้างสรรค์, School Boards 
กรรมการศึกษาประจ าโรงเรียน เป็นตน้  
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 3.3 หลกัการในการก าหนดค าส าคัญ เป็นค าหรือวลีท่ีประกอบดว้ย SOS คือ 
   Subject-S  หมายถึง เร่ืองท่ีวจิยั เช่น 
       -  ชุดการสอน (Instructional packages) 
       -  ระบบการสอน  (Instructional system) 
       -  แบบจ าลองระบบ (Systems model) 
       -  วธีิการสอน (Teaching methods) 
 -  กิจกรรมการเรียน  (Learning activity) 
      -  การสอนผา่นจอภาพ (On-screen interactive instruction) 
      -  การสอนแบบอิงประสบการณ์ (Experience-based  
         Teaching approach) 
      -  การสอนแบบศูนยก์ารเรียน (Learning center teaching 
         method) 

- -  การสอนจุลภาค  (Micro-teaching) 
      -  การศึกษาทางไกล  (Distance education) 
      -  การศึกษาไร้พรมแดน  (Borderless education) 
      -  พฤติกรรมการบริหาร  (Administrative behaviors) 
      -  มนุษยสัมพนัธ์ (Human relations) 
      -  กระบวนการบริหาร (Administrative process) 
      -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Learning achievement) 
                                                     ฯลฯ 
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  Object-O  หมายถึง  ผูท่ี้ถูกศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
รวมทั้ง ค  าส าคญัเพื่อใชแ้ทนเทคนิคหรือวธีิวจิยั  โดยเป็นเทคนิคหรือวธีิท่ีส าคญัในการวจิยั หรือการ
วเิคราะห์ขอ้มูล เช่น  
 -  ผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาล (Kindergarten school  
     administrators) 
 -  ครูประถมศึกษา (Primary school teachers) 
 -  นกัเรียนมธัยมศึกษา (Secondary school students) 
 -  เศรษฐมิติ (Econometrics)  
      -  การวเิคราะห์ความแตกต่าง (Discriminated analysis) 
        Setting-S  หมายถึง  บริบทหรือสถานการณ์ท่ีการศึกษาวจิยัเกิดข้ึน  
ระบบโรงเรียน หอ้งปฏิบติัการ สภาพแวดลอ้ม ค าส าคญัดา้นภูมิศาสตร์ ตวัอยา่งของค าส าคญั 
เหล่าน้ี ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นครพนม ฯลฯ 
 

ตัวอย่างข้อความในการเขยีนบทคดัย่อ 
 
 การเขียนบทคดัยอ่มีภาษาเฉพาะนกัศึกษาจึงตอ้งอ่านมากและสังเกตรูปแบบประโยค 
การใชต่้อไปน้ีเป็นรูปแบบประโยคท่ีก าหนดใหเ้ลือกใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงตามความเหมาะสม   
 1.  การเขียนจุดมุ่งหมาย  (Objectives) 
  -  The  purpose  of  this  study  was  to ... 
  -  The  purposes  of  this  study  were  as  follows: (1) to ...;  
     (2) to...; and (3) to .... 
  -  The  purposes  of  this  study  were (1) to ...; (2) to...;  
     and (3)  to.... 
  -  The  purposes  of  this  study  were  to (1) ...; (2) ...; and (3) .... 
  -  The  objectives  of  this  research  were  three-fold: (1) to ...; 
     (2) to...; and (3) to .... 
  -  This study  (The investigator)  examined  (investigated, aimed  
     at, attempted  to, developed, compared, etc.) ... 
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 2. วธีิการวจัิย  (Research  Methodology) 
  -  This  was  a  historical  (survey, experimental, research  and  
     development) research .... 
  -  The  population  was  (elementary school teachers in the  
      Southern part of Thailand). 
  -  The sample was selected using (sampling technique) ... หรือ  
   (Sampling technique was used to draw 500 subjects...) 
  -  The instruments used were (self-administered questionnaires, 
      interview guides, rating scales, etc.) 
  -  Data  were  collected  via  (data  collecting  techniques) ... 
  -  Data  were  analyzed  using  (statistical  tools) ... 
 3.  การเขียนผลการวจัิย  (Major  Findings:) 
  -  The  finding (s)  was  (were)  as  follow(s): (1) ...; (2) ...;   and (3) .... 
  -  (The)  result(s) of  this  study  was  (were) (1) ...; (2) ...; and (3)….  -  
The  study revealed that (1)....; (2)....; and (3).... 
  -  The study suggested that.... 
  -  It was found that (1)...; (2)...; and (3).... 
  -  Major research findings indicated (that).... 
  -  Based on the findings of this investigation, it was concluded  
     that.... 
  - The results of these analyses showed that (1)...; (2)..; and (3)... 
 
 
หมายเหตุ    การเขียนบทคดัยอ่ภาษาองักฤษโปรดดูการเวน้ระยะหลงัเคร่ืองหมายวรรคตอน 
 ในหนา้  7  
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ช่ือดุษฎนีิพนธ์ กำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำรสำรสนเทศประวติัและผลงำนพทุธทำสภิกขเุพื่อกำรบริกำรและ
เผยแพร่สำรสนเทศ 

ผู้วจิยั  นำงสำวธณิศำ  สุขขำรมย ์ รหัสนักศึกษา 4561000052 ปริญญา  ปรัชญำดุษฎีบณัฑิต   
(สำรสนเทศศำสตร์)  อาจารย์ทีป่รึกษา  (1) รองศำสตรำจำรย ์ดร.น ้ ำทิพย ์ วภิำวนิ  
(2) ศำสตรำจำรยช์วน  เพชรแกว้  (3) รองศำสตรำจำรย ์ดร.ศกัด์ิชยั  นิรัญทว ี ปีการศึกษา  2560 

บทคดัย่อ 
        กำรวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) วิเครำะห์และสังเครำะห์ประวติัและผลงำนของพุทธทำสภิกขุ  (2) ศึกษำ
กระบวนกำรจดักำรสำรสนเทศประวติัและผลงำนของพทุธทำสภิกขุ (3) ศึกษำสภำพกำรบริกำรและเผยแพร่ประวติัและ
ผลงำนพทุธทำสภิกข ุและ(4) พฒันำรูปแบบกำรจดักำรสำรสนเทศประวติัและผลงำนพทุธทำสภิกขุ 
       กำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงคุณภำพ โดยกำรวิเครำะห์เอกสำร กำรสัมภำษณ์ และกำรจดัสนทนำกลุ่ม  
ประชำกรไดแ้ก่ ผลงำนประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ของพุทธทำสภิกขุจ ำนวน 1,065 ช่ือเร่ือง โดยกลุ่มตวัอยำ่งไดแ้ก่ผูบ้ริหำร
และผูป้ฏิบติังำนจ ำนวน 47 คน คดัเลือกแบบเจำะจงตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดจำกหน่วยงำนท่ีมีกำรจดักำรสำรสนเทศประวติั
และผลงำนพุทธทำสภิกขุในประเทศไทยจ ำนวน 4 แห่ง ผูเ้ช่ียวชำญตรวจร่ำงรูปแบบเลือกแบบเจำะจงตำมเกณฑ ์
ท่ีก ำหนดจ ำนวน 15 คน   กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้วิธีกำรวิเครำะห์เน้ือหำแบบอุปนัยและน ำเสนอโดยกำรสรุปและ
พรรณนำควำม  
 ผลกำรวิจยั พบว่ำ (1) องค์ควำมรู้จำกกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ประวติัและผลงำนของพุทธทำสภิกข ุ
จ ำแนกเป็น 2  กลุ่มได้แก่กลุ่มหนังสือชุดธรรมโฆษณ์ และหนังสือชุดธรรมะค ำสอนมี 3 หมวดประกอบดว้ยธรรมะ
ส ำหรับผูเ้ร่ิมศึกษำ ธรรมะระดบักลำง และธรรมะระดบัลึก โดยมีเน้ือหำท่ีมุ่งเนน้อำนำปำนสติ กำรดบัทุกข ์และกำรลด
ควำมเห็นแก่ตัว (2) กระบวนกำรจัดกำรสำรสนเทศประวติัและผลงำนของพุทธทำสภิกขุ  ของหน่วยงำนท่ีศึกษำ 
ประกอบดว้ย กำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศโดยกำรผลิตเองและขอรับบริจำค  กำรจดัหมวดหมู่ตำมระบบทศนิยมดิวอ้ี 
กำรให้หัวเร่ืองและดรรชนี กำรจัดกำรฐำนขอ้มูล  และกำรบริกำรและเผยแพร่สำรสนเทศ (3) สภำพกำรบริกำร และ
เผยแพร่ประวติัและผลงำนพุทธทำสภิกขุ เป็นกำรบริกำรพ้ืนฐำนไดแ้ก่ กำรยืมคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรบริกำรโดย
อำสำสมคัร กำรบริกำรและเผยแพร่ทรัพยำกรสำรสนเทศในฐำนขอ้มูลและเวบ็ไซต์  และกำรจดักิจกรรมในวนัส ำคญั
เก่ียวกับพุทธทำสภิกขุ  และ (4) รูปแบบกำรจัดกำรสำรสนเทศประวติั และผลงำนพุทธทำสภิกขุเพื่อกำรบริกำรและ
เผยแพร่สำรสนเทศเป็นกำรจดักำรสำรสนเทศท่ีเช่ือมโยงขอ้มูลเพื่อบริกำรสำรสนเทศแบบร่วมมือ ประกอบดว้ย กำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกนั กำรหมุนเวยีนนิทรรศกำร และกำรบริกำรกำรเขำ้ถึงทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั 
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     Abstract 

This research aims to (1) analyze and synthesize Buddhadasa Bhikkhu’s life and 

works; (2) study the procedure of information management for Buddhadasa Bhikkhu’s life 

and works; (3) investigate  the  dissemination of Buddhadasa Bhikkhu’s life and works and 

(4) develop a model of information management for  Buddhadasa Bhikkhu’s  life and works.     

  

 This research employed qualitative methods including of documentary analysis, 

interview and focus group discussion. The research population included 1,065 Buddhadasa 

Bhikkhu’s printed a work,  the representative samples consisted of 47 administrators and 

staff selected by defined purposive sampling for four Thai organizations responsible for 

management of information regarding Buddhadasa Bhikkhu’s life and works. A group of 15 

experts verified the research design with  defined purposive sampling in order to try out the 

design. The data analysis adopted the analytic inductive method, and the results were 

presented by the summary and descriptive method.    

The research findings were as follows : (1) The body of knowledge acquired 

from the analysis and synthesis of Buddhadasa Bhikkhu’s life and works could be classified 

into 2 parts, namely Dharma Khot sets and Dhamma Teaching sets, which mainly contained 

3 sections, composed of Dhamma for Beginners, Intermediate Dhamma and Advanced 

Dhamma. These aforementioned contents focused on Anapanasati (Buddhist meditation), 

cessation of suffering and relieving the burden of selfishness. (2) The information management  

procedure for  Buddhadasa Bhikkhu’s life and works at the agencies studied consisted of 

information resource management by self-production and donation appeal, Dewey decimal 

classification, providing heading and indexes, database management, services and dissemination. 

(3) The services and dissemination of Buddhadasa Bhikkhu’s life and works were basic 

services, i.e. borrowing and return of information resources, services provided by volunteers, 

services and dissemination of Buddhadasa Bhikkhu’s life and works for database and websites, 

and organizing Buddhadasa Bhikkhu-related holy day activities. (4) The management model 

of information management for Buddhadasa Bhikkhu’s life and works for information services 

and dissemination was the management of linked data for collaborative information services, 

consists of sharing information resources, circulating exhibitions and accessing digital 

information services.  
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บทที่ 5 

การเขียนและการพมิพ์บรรณานุกรม 
 
 
 การเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์จ าเป็นตอ้งศึกษา คน้ควา้จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ อยา่งมาก  
ตั้ งแต่ขั้ นการศึกษาเพื่อให้ได้มาซ่ึงหัวข้อท่ีจะน ามาเป็นหัวข้อในการท าดุษฎีนิพนธ์   การศึกษา
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  การด าเนินการวิจยั  การวิเคราะห์ขอ้มูล  ตลอดจนการสรุปผลการวิจยัได้
เป็นผลส าเร็จ  การคน้ควา้จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เหล่าน้ีตอ้งน ามาเรียบเรียงและจดัท าเป็นบญัชี
รายการบรรณานุกรมอยา่งเป็นระเบียบแบบแผนไวต้อนทา้ยเล่มของดุษฎีนิพนธ์ดว้ย  และในส่วน
เน้ือหาดุษฎีนิพนธ์ตั้ งแต่บทท่ี 1 ถึง บทท่ี 5  เม่ือได้ยกข้อความหรือคัดลอกข้อความใดมาเป็น
ส่วนประกอบในการเขียนด้วยแล้ว ก็จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งระบุแหล่งท่ีมาของขอ้ความนั้น ๆ เพื่อ
แสดงการรับทราบ และป้องกันมิให้เป็นปัญหาเร่ืองการละเมิดลิขสิทธ์ิของเจ้าของผลงานอนัมี
ลิขสิทธ์ิ   ซ่ึงไดรั้บการคุม้ครองตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พุทธศกัราช 2537 ดว้ย  อีกทั้งยงัเป็น
การเอ้ือให ้ผูอ่้านในการติดตามไปศึกษาถึงตน้แหล่งสารสนเทศท่ีไดน้ ามาอา้งอิงไดโ้ดยสะดวก 
 ในการเขียนบรรณานุกรม  ก่อนอ่ืนต้องเข้าใจค าว่าบรรณานุกรมเสียก่อนว่ามี
ส่วนประกอบท่ีเป็นสาระอะไรบา้งเพื่อท าใหท้ราบวา่ผลงานเขียนนั้น ๆ เป็นของใคร มีช่ืองานเขียน
วา่อะไร ส านกัพิมพใ์ดจดัพิมพ์ ตั้งอยูท่ี่ใด และจดัพิมพปี์ลิขสิทธ์ิเม่ือใด  โดยท่ีปัจจุบนัผลงานเขียน
ทางวิชาการ และรายงานศึกษาคน้ควา้วิจยันิยมแบบแผนการเขียนบรรณานุกรมท่ีน าปีพิมพ์  หรือปี
ลิขสิทธ์ิไวต่้อทา้ยจากช่ือเจา้ของผลงานเขียน หรือ   ผูแ้ต่งเป็นส่วนใหญ่  เพื่อแสดงใหเ้ห็นโดยง่ายวา่
ได้ศึกษาคน้ควา้ผลงานของใคร ช่วงปีใด มีความทนัสมยัเพียงใด และสอดคล้องกบัรูปแบบการ
อา้งอิงแบบนาม-ปีท่ีกล่าวแลว้ในบทท่ี 3  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชจึงก าหนดให้ระบุช่วงปี 
หรือปีลิขสิทธ์ิไวต่้อทา้ยจากช่ือผูแ้ต่งดว้ย  
 การเขียนบรรณานุกรมมีหลกัเกณฑ์ทัว่ไปท่ีควรทราบ และแบบแผนท่ีก าหนด และ
น าไปใช้หลายประการซ่ึงแตกต่างกนัไปตามรูปลกัษณ์ของสารสนเทศ  ดงัรายละเอียดและ
ตวัอย่างจากเอกสารการอา้งอิงและการเขียนรายการเอกสารอา้งอิงตามแบบ APA ฉบบัพิมพ์
ค ร้ังที ่ 6  แปลและเรียบเรียงโดย นางนันทพร  ธนะกูลบริภัณฑ์   ส านักบรรณสารสนเทศ   
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ดงัน้ี 
 
 

 



การอ้างองิและการเขียนรายการเอกสารอ้างองิ 

ตามแบบ APA ฉบับพมิพ์ครัง้ที่ 6 

แปลและเรียบเรียง 

        โดย นันทพร ธนะกลูบริภณัฑ์  

 ส านักบรรณสารสนเทศ  มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
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ค ำน ำ 

          เอกสารเร่ือง “การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงตามแบบ APA ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6” 

ฉบบันี ้เป็นการศกึษา แปลความ และเรียบเรียงเก่ียวกบัเร่ืองการอ้างอิงในเนือ้หาของงานเขียนและการ

เขียนรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบท โดยใช้เนือ้หาจากต้นฉบบัหนงัสือช่ือ “Publication manual of the 

American Psychological  Association” ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6  ปีพิมพ์ ค.ศ. 2010  ของ  American 

Psychological Association โดยเฉพาะในบทท่ี 6 Crediting Sources  ท่ีกล่าวถึงแนวทางในการอ้างอิง

แหลง่ท่ีมาของข้อมลู และบทท่ี 7 Reference Examples ท่ีแสดงตวัอย่างการเขียนอ้างอิงตามประเภท

เอกสาร  การเรียบเรียงเนือ้หาของเอกสารนี ้แบง่ออกเป็น 5 เร่ือง  คือ  1) การอ้างถึงแหลง่ท่ีมาของข้อมลูใน

งานเขียน การอ้างอิงกรณีคดัลอกข้อความและการถอดความข้อเขียนหรือแนวคดิจากงานเขียนอ่ืน  รวมถึง 

การวางข้อความท่ีได้คดัลอกมาและการเขียนอ้างอิงแหลง่ท่ีมาลงในเนือ้หา  2) รูปแบบการเขียนอ้างอิง

แบบแทรกในเนือ้หา ทัง้ด้วยระบบนาม-ปี และการเขียนขยายความหรือการระบแุหลง่และสถานภาพด้าน

ลิขสิทธ์ิแบบเชิงอรรถตามแบบ APA  3) แนวทางการเขียนหรือระบขุ้อมลูอ้างอิงใน 4 องค์ประกอบย่อย (คือ 

ช่ือผู้แตง่ ปีพิมพ์ ช่ือเร่ือง และข้อมลูการพิมพ์/เผยแพร่) ของเอกสารอ้างอิง ตามแบบ APA ซึง่เป็นการให้

รายละเอียดท่ีส าคญัเก่ียวกบัเอกสารท่ีผู้ เขียนงานน ามาอ้างอิง 4)  รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงส าหรับ

ประเภทเอกสาร 11 กลุม่  ตามแบบ APA  เป็นการน าเสนอตวัอย่างรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง 

(Reference Examples)  ของ APA  ส าหรับกลุม่เอกสารท่ี APA จ าแนกเป็น 11  กลุม่  และ  5)  เป็นการ

น าเสนอตวัอยา่งการเขียนเอกสารอ้างอิงทัง้ภาษาองักฤษและภาษาไทย ตามประเภทเอกสาร 15 กลุม่ ท่ีมี

การอ้างอิงมากในงานเขียนของไทย นอกจากนี ้ ได้ผนวกการเขียนอ้างอิงส าหรับงานด้านกฎหมายตามท่ี 

APA Style ก าหนดใช้ ไว้ในส่วนภาคผนวกท้ายเลม่ด้วย  

          ผู้ เขียนหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ เอกสารนีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้สนใจบ้าง ไมม่ากก็น้อย  ผู้ เขียนยินดี

น้อมรับค าแนะน าเพ่ือน ามาปรับปรุงเอกสารนี ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้สนใจมากย่ิงขึน้ 

         นนัทพร ธนะกลูบริภณัฑ์ 

 ส านกับรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ตลุาคม 2557 

37



 สำรบัญ 
  หน้ำ 

 ค ำน ำ  

 ควำมน ำ              1 

1. การอ้างอิงแหลง่ทีม่าของข้อมลูในงานเขียน  2 

2. การเขียนอ้างองิแบบแทรกในเนือ้หา  ตามแบบ APA   6  

2.1  การอ้างอิงในเนือ้หาตามระบบนาม-ปี  6 

2.2  การอ้างองิในเนือ้หาแบบเชิงอรรถ   21 

3. การเขียนข้อมลูเอกสารอ้างองิในแตล่ะองค์ประกอบ ตามแบบ APA  25 

3.1 ความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมลูเอกสารอ้างองิ  25 

3.2 แนวทางการเขยีนข้อมลูเอกสารอ้างอิงในแตล่ะองค์ประกอบตามแบบ APA  29 

  3.2.1 สว่นช่ือผู้แตง่และช่ือบรรณาธิการ   29 

  3.2.2 สว่นปีพิมพ์           33 

 3.2.3 สว่นช่ือเร่ือง           35 

  3.2.4  สว่นข้อมลูการพิมพ์            37 

4. รูปแบบการเขยีนเอกสารอ้างอิงตามแบบ APA ส าหรับประเภทของเอกสาร 11 กลุม่  41 

4.1 วารสาร/สือ่ตอ่เนื่องอื่นๆ   42 

4.2  หนงัสอื หนงัสอือ้างองิ และบทในหนงัสอื  47 

4.3  รายงานทางเทคนิคและรายงานการวิจยั   51 

4.4  เอกสารการประชมุทางวชิาการ/การสมัมนา/การอภิปราย   52 

4.5  ดษุฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์  54 

4.6  บทวิจารณ์   ค าวิจารณ์  55 

4.7  สือ่โสตทศัน์   56 

4.8  ชดุข้อมลู ซอฟต์แวร์ อปุกรณ์และเคร่ืองมือวดั  57  

4.9  งานท่ีไมไ่ด้จดัพิมพ์และงานท่ีจดัพิมพ์อยา่งไมเ่ป็นทางการ  58 

4.10  เอกสารจดหมายเหตแุละคอลเลก็ชนัจดหมายเหตุ  60 

4.11  ข้อความสือ่สารในสงัคมออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต   62 

5. ตวัอยา่งการเขียนเอกสารอ้างอิงภาษาองักฤษและภาษาไทยตามแบบ APA     63

           ภำคผนวก:  การเขียนอ้างองิส าหรับงานด้านกฎหมายที่ APA Style ก าหนด    73  

   บรรณำนุกรม 

38



  ความน า 

         ในการเขียนงานตา่งๆ ไมว่า่จะอยูใ่นรูปของต ารา บทความ วิทยานิพนธ์ ดษุฎีนิพนธ์ หรืองานวิจยั 

ผู้ เขียนต้องไมน่ าเอาข้อคิด ความเห็น ข้อความ ค าพดู ผลการทดลอง ฯลฯ ท่ีเป็นของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง 

 แตต้่องให้เกียรติ แสดงหลกัฐานแหลง่ท่ีมาของข้อมลู/ข้อความอยา่งเหมาะสม ชดัเจน และถกูวธี  การน าข้อคิด 

ความเห็น ข้อความฯ ของผู้ อ่ืนมาใสไ่ว้ในเนือ้หาของงานเขียนของตน จงึต้องมีการอ้างอิงแหลง่ท่ีมาของงาน ด้วย

การระบขุ้อมลูท่ีส าคญัเก่ียวกบังานนัน้ อาทิ ระบช่ืุอเจ้าของงาน ช่ืองาน ปีท่ีพิมพ์/ผลิต ในรูปแบบการเขียนอ้างอิง

ตามแบบแผนท่ีก าหนดใช้  

         การเลือกใช้รูปแบบและแบบแผนในการเขียนอ้างอิง ควรเลือกรูปแบบท่ีเป็นสากล/เป็นท่ีนิยมใน

สาขาวิชานัน้ๆ และเม่ือเลือกก าหนดใช้รูปแบบใดแล้ว ควรใช้เพียงรูปแบบเดียว ไมค่วรน ารูปแบบอ่ืนมาปะปนใน

เอกสารเดียวกนั  ซึง่แตล่ะรูปแบบมีกฎเกณฑ์ในการอ้างอิง การเขียนเชิงอรรถ และการเขียนเอกสารอ้างอิงหรือ

บรรณานกุรมแตกตา่งกนัไป  ตวัอยา่งรูปแบบการเขียนอ้างอิงแบบตา่งๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมในสาขาวิชาตา่งๆ อาทิ 

  - AMA Manual of Style ของ American Medical Association เป็นรูปแบบการเขียนอ้างอิงท่ีเป็น

ท่ีนิยมในสาขาแพทยศาสตร์ สาธารณสขุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สขุภาพ และชีววิทยา 

          - APA  Style ของ American Psychological Association เป็นรูปแบบการเขียนอ้างอิงส าหรับ

สาขาวิชาจิตวิทยา และเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในสาขาศกึษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาสงัคมศาสตร์ 

  - Chicago Manual of Style ของ Chicago University เป็นรูปแบบการเขียนอ้างอิงในทกุสาขาวิชา 

ใช้ทัว่ไป โดยเฉพาะเหมาะกบัการอ้างอิงงานประเภทหนงัสือ นิตยสาร หนงัสือพิมพ์ และเอกสารท่ีไมใ่ชว่ิชาการ   

         - MLA Style ของ Modern Language Association เป็นรูปแบบการเขียนอ้างอิงท่ีเป็นท่ีนิยมใน

สาขามนษุยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และศลิปศาสตร์ 

  - Turabian Style เป็นรูปแบบการเขียนอ้างอิงในสาขาวิชาทัว่ไป นิยมใช้ในสถาบนัการศกึษา 

ระดบัอดุมศกึษา 

  - Vancouver Style เป็นรูปแบบการเขียนอ้างอิงท่ีเป็นท่ีนิยมในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ

การแพทย์ 

         เอกสารนีไ้ด้แปลความและน าเสนอแนวทางการอ้างถึงงานของผู้ อ่ืนท่ีผู้ เขียนได้น ามาใช้ในงานเขียน

ของตน ตามหลกัการ แนวทาง และรายละเอียดเฉพาะแบบของ APA  (APA Style)  ภายใต้ช่ือเร่ือง Publication 

Manual of the American Psychological Association ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6  ปีพิมพ์ ค.ศ. 2010 ซึง่ APA Style มี

เนือ้หาครอบคลมุการเขียนอ้างอิงในเนือ้หา ซึง่เป็นการระบขุ้อมลูอยา่งย่อเก่ียวกบัท่ีมาของข้อมลูท่ีน ามาอ้าง
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อยา่งมีแบบแผน และการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเร่ืองหรือท้ายบท ซึง่เป็นการให้รายละเอียดเพ่ือขยาย

ความจากข้อมลูอยา่งย่อนัน้  ตามรูปแบบท่ีก าหนด เพ่ือการระบตุิดตามค้นคว้าแหลง่ข้อมลูฉบบัเตม็ตามความ

สนใจของผู้อา่นตอ่ไป  โดยในสว่นของการเขียนอ้างอิงในเนือ้หา กลา่วถึงการเขียนอ้างอิงอยา่งถกูวิธี ในการ

คดัลอกข้อความ (Quotation)  หรือการถอดความหรือการเขียนในลกัษณะแตกตา่งจากเดมิ แตมี่ความหมายไม่

แตกตา่ง จากแนวคดิหรือข้อความของผู้ อ่ืน (Paraphrasing)  การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา (Citing 

References in Text) และการระบขุ้อความหมายเหตบุอกท่ีมาแบบเชิงอรรถ (Footnote) เม่ือแทรกท่ีมาของ

ข้อความอยา่งยอ่ไว้ในเนือ้หาแล้ว ต้องเขียนรายละเอียดของงานท่ีอ้างอิงนัน้ ในรูปแบบท่ี APA เรียกวา่ 

เอกสารอ้างอิง (References) หรือ รายการเอกสารอ้างอิง (Reference List) ไว้ตามล าดบัท่ีท้ายบทหรือท้ายเร่ือง 

ซึง่ตามแบบของ APA ไมใ่ช้ค าวา่ “บรรณานกุรม” (Bibliographies) (American Psychological Association, 

2010, p. 180) โดยชีค้วามแตกตา่งกนัตรงวตัถปุระสงค์ของการน ามาใช้งาน รายการเอกสารอ้างอิงน ามาใช้อ้าง

ถึงงานหรือเอกสารของผู้ อ่ืนท่ีผู้ เขียนงานได้น าความคิด ข้อความ ค าพดู ข้อค้นพบ ฯลฯ มาเขียนสนบัสนนุไว้ใน

เนือ้หาในงานของตน สว่นบรรณานกุรม ใช้อ้างถึงงานหรือเอกสารท่ีผู้ เขียนงานได้ใช้เป็นพืน้ฐานความคิด (for 

Background) หรือ เป็นงานหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา ซึง่ผู้ เขียนแนะน าส าหรับการอา่นเพิ่มเตมิ (for 

Further Reading) (APA, 2010, p. 180n1.) 

1. การอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูลในงานเขียน

          เป็นการเขียนข้อมลูระบแุหลง่ท่ีมาของเอกสาร หรือข้อมลูท่ีผู้ เขียนงานหนึง่ๆ ได้น าข้อคดิ ความเห็น 

ข้อความ ฯลฯ จากงานของผู้ อ่ืน มาใสไ่ว้ในงานเขียนของตน เป็นการแจ้งให้ผู้อา่นทราบถึงเจ้าของความคดิ ได้

ทราบว่ามีงานหรือความคิดอ่ืนใดหรือของใครท่ีมาเก่ียวข้องหรือมีอิทธิพลตอ่งานเขียนดงักลา่ว และท่ีส าคญั หาก

สนใจอา่นเนือ้หาเพิ่มเตมิ สามารถค้นหาตอ่ไปได้ ซึง่ผู้ เขียนงานจะต้องแจ้งข้อมลูเก่ียวกบังานท่ีอ้างถึงอยา่งมี

แบบแผน เนือ้หาท่ีจะกลา่วตอ่ไปนี ้จะเป็นกฎพืน้ฐานในการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัชิน้งานท่ีผู้ เขียนงานน ามา

สนบัสนนุงานเขียนของตน ในท่ีนีก้ลา่วถึง ลกัษณะการอ้างถึงงานของผู้ อ่ืน ทัง้ด้วยวิธีการคดัลอกทัง้ข้อความ 

(Quoting) และการถอดความ (Paraphrasing) จากงานของผู้ อ่ืน การเขียนอ้างอิงตามลกัษณะการน าข้อความ

หรือความคิดของผู้ อ่ืนมาใสไ่ว้ในงานของตน (Citing References in Text) และการเขียนรายละเอียดของ

สารสนเทศท่ีอ้างถึงตามรูปแบบหรือสไตล์ท่ีก าหนดใช้ (Listing References)   

40



         1.1 การเขียนอ้างอิงกรณีคัดลอกข้อความ (Quoting) 

     การคดัลอกข้อความ เป็นการน าข้อความจากงานเขียนของผู้ อ่ืนท่ีเหมือนต้นฉบบัทกุประการมาวาง 

ไว้เป็นสว่นหนึง่ในงานของผู้ เขียน มีการเลือกข้อความท่ีเป็นใจความส าคญั การคดัลอกต้องคงวิธีเขียนเหมือน

ต้นฉบบัเดมิ ทัง้การใช้ค า การสะกดค า เคร่ืองหมายวรรคตอน และรักษารูปประโยคเดิม ถ้าการสะกดค า 

เคร่ืองหมายวรรคตอน หรือรูปประโยคของต้นฉบบัเดมิไมถ่กูต้อง หรืออาจท าให้ผู้อา่นสบัสนได้ ผู้ เขียนต้องแทรก

ค า/สญัลกัษณ์เพ่ือระบวุา่ไม่ถกูต้อง โดยใช้ค าว่า “[sic]” หรือ “[ไม่ถูกต้อง]” เป็นตวัเอนและอยูใ่นวงเล็บเหล่ียม 

ตามหลงัค าหรือข้อความท่ีไม่ถกูต้องนัน้ทนัที  

ตัวอย่าง 

       

           

         ในกรณีท่ีเป็นการแปลจากงานในภาษาอ่ืน ต้องแปลแบบค าตอ่ค า ข้อความอาจเป็น

แนวความคิด ค าพดูของคนส าคญั  ทฤษฎี ฯลฯ  เม่ือคดัลอกข้อความแล้ว ต้องอ้างอิงแหลง่ท่ีมา โดยระบช่ืุอผู้

แตง่เดมิ ปีพิมพ์ของงานนัน้ และเลขหน้าท่ีข้อความฯ ปรากฏอยูก่ ากบัข้อความไว้  อย่างไรก็ตาม APA ได้ก าหนด

วิธีการเขียนอ้างอิงท่ีมาของข้อความท่ีได้คดัลอกมา โดยมีรายละเอียด/รูปแบบตา่งกนั ขึน้อยู่กบัความยาวของ

ข้อความท่ีคดัลอกมา ทัง้ข้อความท่ียาวไมเ่กิน 40 ค า หรือประมาณ 3 บรรทดั และท่ียาวเกิน  40 ค า หรือเกิน 3 

บรรทดั รวมทัง้ การเขียนอ้างอิงกรณีคดัลอกเอกสารออนไลน์ท่ีไมมี่เลขหน้า 

             1.1.1 การเขียนอ้างอิงกรณีคัดลอกข้อความที่ยาวไม่เกิน 40 ค า หรือประมาณ 3 บรรทัด 

         เป็นการอ้างถึงเจ้าของงานเดมิ จากการท่ีผู้ เขียนได้น าข้อความ มาวางไว้ในงานเขียนของตน 

 ทัง้นี ้ต าแหนง่ในประโยคท่ีน าข้อความมาวาง มีผลตอ่การเขียนอ้างอิง ดงันี ้ 

1) ข้อความท่ีคดัลอกมาวางอยู่กลางประโยค โดยท่ีลกัษณะการเขียนประโยคมีช่ือผู้แตง่เดมิ

เป็นผู้ เลา่คืออยูต้่นประโยค ให้ระบปีุพิมพ์ไว้ในวงเล็บกลมตอ่ท้ายช่ือผู้แตง่ ใช้เคร่ืองหมายอญัประกาศคู ่

(Quotation Mark) (“ ”) ก ากบัข้อความท่ีคดัลอก และระบเุลขหน้าในวงเล็บกลม ตอ่จากเคร่ืองหมาย

    Miele (1993) found the following: 

 The “placebo effect,” which had been verified in previous studies,  

 disappeared when behaviors were studied in this manner. 

 Furthermore, the behaviors were never exhibited again [emphasis added],  

 even when reel [sic] drugs were administered. Earlier studied (e.g., Abdullah, 1984; Fox, 1979) 

 were clearly premature in attributing the results to a placebo effect (p. 276) 
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อญัประกาศปิด แล้วจงึตามด้วยประโยคตอ่เน่ือง ไมใ่ช้เคร่ืองหมายวรรคตอน ยกเว้น เคร่ืองหมายวรรคตอนเป็น

สว่นของประโยค 

             ตวัอย่าง 

   

 

 

2) ข้อความท่ีคดัลอกมาวางอยูท้่ายประโยค ใส่ข้อความท่ีอ้างในเคร่ืองหมายอญัประกาศคู่

(“ ”)  เว้น 1 ระยะ และระบช่ืุอผู้แตง่ พร้อมปีพิมพ์ และเลขหน้าไว้ในวงเล็บกลมเดียวกนั ตอ่ท้ายเคร่ืองหมาย

อญัประกาศปิด  แล้วจบด้วยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) หรือเคร่ืองหมายอ่ืนๆ นอกวงเล็บปิด 

             ตวัอย่าง 

  

 

                     
              
            1.1.2 การเขียนอ้างอิงกรณีคัดลอกข้อความที่ยาวเกิน 40 ค า หรือเกิน 3 บรรทัด 

เป็นการวางข้อความท่ีคดัลอกมายาวเกิน 3 บรรทดั ให้เป็นหนึง่บล็อกของข้อความโดยการ 

ยอ่หน้าในบรรทดัถดัไป เยือ้งเข้ามาประมาณ 0.5  นิว้จากขอบซ้าย (ทกุบรรทดัเยือ้งเข้ามาเทา่กนั) และให้ขึน้ยอ่

หน้าใหมส่ าหรับข้อความท่ียาวกวา่ 3 บรรทดั แตย่่อหน้าใหมต้่องอยูภ่ายในบล็อกเดียวกนัโดยบรรทดัแรกของย่อ

หน้าใหมนี่ ้ให้เยือ้งเข้าไปอีก 0.5   นิว้ จากยอ่หน้าเดมิ (รวมเป็นเยือ้ง 1 นิว้ จากขอบซ้าย) แตเ่ม่ือขึน้บรรทดัใหม่

และบรรทดัตอ่ๆ ไปของย่อหน้าท่ี 2 ให้เยือ้งแค ่0.5   นิว้แรก ซึง่จะท าให้ข้อความทัง้หมดอยู่ด้วยกนัในรูปของ

บล็อกเดียว แตแ่บง่ข้อความด้วยการย่อหน้า เยือ้งลกึเข้าไปอีกเฉพาะบรรทดัแรกของข้อความใหม่ และสว่น

ท้ายสดุของทัง้บล็อกข้อความ เม่ือจบข้อความใสเ่คร่ืองหมายมหพัภาค (.) หมายถึงจบประโยค ให้เว้น 2 ระยะ 

แล้วระบแุหลง่ท่ีมาของข้อความ คือ ช่ือผู้แตง่ ปีพิมพ์ และเลขหน้าอยูภ่ายในวงเล็บกลมเดียวกนั 

  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. 

 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). 
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   ตัวอย่าง 

 

  

          1.1.3 การเขียนอ้างอิงกรณีคัดลอกข้อความจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ท่ีไม่มีเลขหน้า 

        ในการอ้างอิงแหลง่ข้อมลูออนไลน์ ให้ระบช่ืุอผู้แตง่ ปีพิมพ์ และจ านวนหน้าในวงเล็บกลม แต่

เน่ืองจากแหลง่ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์จ านวนมากไมมี่เลขหน้า ถ้างานนัน้มีหลายย่อหน้า ให้ระบเุลขย่อหน้า

แทนเลขหน้า โดยใช้ค าย่อวา่ “para.”  

    ตัวอย่าง 

         กรณีท่ีงานไมมี่เลขหน้า แตมี่หลายยอ่หน้า และมีช่ือเร่ืองยาวมาก ไม่สะดวกในการอ้างอิง ให้ใช้ 

ช่ือเร่ืองสัน้ๆ ไว้ในเคร่ืองหมายอญัประกาศ ( “ ”)  

  ตัวอย่าง 

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

Others have contradicted this view: 

  Co-presence does not ensure intimate interaction among all group members.  Consider  

  large-scale social gatherings in which hundreds or thousands of people gather in a location 

  to perform a ritual or celebrate an event. 

          In these instances, participants are able to see the visible manifestation of the group,  

 The physical gathering, yet their ability to make direct, intimate connections with those  

 around them is limited by the sheer magnitude of the assembly.  (Purcell, 1997, pp. 111-112)  

     Basu & 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) 

“Empirical studies have found mixed results on the efficacy of labels in educating consumers 

and changing consumption behavior” (Golan, Kuchler, & Krissof, 2007, “Mandatory Labeling 

Has Targeted,” para. 4). 
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      1.2 การเขียนอ้างอิงกรณีถอดความจากงานอ่ืน (Paraphrasing Material) 

         การถอดความจากงานอ่ืน เป็นการยอ่ใจความส าคญัหรือเรียบเรียงใหมห่รือจดัล าดบัค า/ข้อความของ

ประโยคใหม ่หรือเปล่ียนไปใช้ค าอ่ีนๆ แทน เพ่ือท่ีจะอธิบายหรือแสดงความหมายของข้อความจากงานอ่ืนท่ี

น ามาแสดงไว้ในงานเขียนของตน โดยใช้ค า วลี หรือข้อความของผู้อธิบาย เพ่ือให้สอดคล้องกบับริบทของงาน 

หรือเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายหรือชดัเจนขึน้ และเม่ือได้ถอดความหรือแปลความหรือกลา่วถึงความคดิท่ีอยูใ่นงานของ

ผู้ อ่ืน ผู้ เขียนต้องระบเุลขหน้าหรือเลขย่อหน้าท่ีความนัน้ปรากฏอยู่ เพ่ือชว่ยผู้อา่นท่ีสนใจ สามารถไปอา่นจาก

แหลง่เดมิได้ตอ่ไป 

2. การเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา ตามแบบ APA

         การเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา (Citing References in Text) เป็นรูปแบบวิธีเขียนอ้างถึงงานของ

ผู้ เป็นเจ้าของความคดิหรือข้อความ ท่ีผู้ เขียนงานได้น ามาอ้างไว้ในเนือ้หาของงานของตน เพ่ือสนบัสนนุความคดิ

หรือข้อเขียนของผู้ เขียนเอง ข้อมลูท่ีเขียนแสดงการอ้างถึงนี ้มกัระบช่ืุอผู้แตง่และแหลง่ท่ีมาของข้อความอย่างยอ่ 

ไว้ท่ีหน้าข้อความหรือท้ายข้อความท่ีมีการอ้างอิง ซึง่อาจใช้ระบบนาม-ปี (คือ ช่ือผู้แตง่-ปีพิมพ์) หรือใช้ระบบ

ตวัเลข คือการเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ท่ีใช้ระบบการโยงค าอธิบายความหรือระบแุหลง่ท่ีมาของข้อความอย่าง

ยอ่ไว้ท่ีท้ายหน้าท่ีข้อความอ้างอิงนัน้ปรากฏอยู่  สว่นการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทหรือท้ายเร่ือง ค า

ภาษาองักฤษอาจใช้วา่ “References หรือ Reference List หรือ Reference Cited, หรือ Literature Cited” ซึง่

ในกรณีของ Reference List  เป็นการท าบญัชีรายช่ือเอกสารอ้างอิงไว้ท้ายบทหรือท้ายเร่ือง โดยเขียนระบุ

รายละเอียดของเอกสารประเภทตา่งๆ ท่ีผู้ เขียนได้น ามาอ้างอิงไว้ในเนือ้หาทกุรายการด้วยรูปแบบการเขียนท่ีมี

แบบแผน ภายใต้หวัข้อวา่ References หรือ เอกสารอ้างอิง โดยรายการในเอกสารอ้างอิงท้ายบทหรือท้ายเร่ือง

ทกุรายการ จะต้องมีรายละเอียดตรงกบัข้อมลูท่ีอ้างอิงในเนือ้หา สว่นบญัชีรายช่ือเอกสารท้ายบทหรือท้ายเลม่ท่ี

เรียกวา่ “บรรณานกุรม” หรือ “Bibliography” เป็นการน ารายช่ือของเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาท่ีเขียนมา 

รวมไว้ตามล าดบัอกัษรช่ือผู้แตง่หรือข้อมลูน าอ่ืนๆ เพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิง เพื่อแนะน าให้ผู้อา่นได้ศกึษา

ค้นคว้าเร่ืองดงักลา่วเพิ่มเตมิ ซึง่อาจจะไมป่รากฏในเนือ้หา 

 2.1 การอ้างอิงในเนือ้หาตามระบบนาม-ปี

         การเขียนอ้างอิงในเนือ้หา ตามแบบ APA ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6 ก าหนดใช้ระบบนาม-ปี (Author- 

date Citation System) และจดัเรียงรายช่ือเอกสารท่ีได้น ามาอ้างในเนือ้หา ตามล าดบัอกัษรช่ือผู้แตง่ (หรืออ่ืนๆ 

สว่นใหญ่เป็นช่ือผู้แตง่) ไว้ท้ายบทหรือท้ายเร่ือง  การเขียนอ้างอิงในเนือ้หา (In-text Citation) เป็นการเขียน
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ข้อมลูระบแุหลง่/เอกสารท่ีน ามาอ้างอย่างย่อ เพ่ือแจ้งให้ผู้อา่นทราบท่ีมาของความคิดหรือข้อความท่ีน ามาอ้าง

ไว้ในเบือ้งต้นและผู้ใช้สามารถใช้ข้อมลูขยายความในรายการเอกสารอ้างอิงท่ีเรียงตามล าดบัอกัษรช่ือท่ีท้ายบท 

(Reference List) ไปค้นหาแหลง่หรือเอกสารนัน้ตอ่ไปได้ ดงันัน้ ข้อมลูของแหลง่ท่ีอ้างในเนือ้หาอย่างยอ่นีท้กุ

รายการ ต้องปรากฏอยูใ่น Reference List  และข้อมลูน าของ Reference List ต้องตรงกบัข้อมลูน าของการ

อ้างอิงในเนือ้หา  ผู้ เขียนต้องตรวจสอบให้แนใ่จวา่ข้อมลูของเอกสารท่ีน ามาอ้างอิงนัน้  ปรากฏอยูใ่นทัง้ 2 แหง่ 

และถกูต้องตรงกนัทัง้การสะกดช่ือและเลขของปี 
            
      รูปแบบการอ้างอิงในเนือ้หาท่ีวางข้อมูลนาม-ปี ไว้ที่หน้าข้อความและท้ายข้อความ  

1) งานเดียวโดยผู้แต่ง 1 คน (One Work by One Author)

               ข้อมลูเพื่อการเขียนอ้างอิงในเนือ้หา ในระบบนาม-ปี ประกอบด้วยข้อมลูช่ือผู้แตง่ (หรือช่ือเร่ือง  

ในกรณีไมมี่ช่ือผู้แตง่) ช่ือผู้แตง่ใช้เพียงนามสกลุท่ีไมมี่ค าตอ่ท้าย เชน่ Jr. (ช่ือคนไทย ใช้ช่ือต้น√ช่ือสกลุ) และปี

พิมพ์/ปีผลิต โดยวางข้อมลูนาม-ปี นี ้ในประโยคอย่างเหมาะสม กลา่วคือ ถ้าช่ือผู้แตง่นัน้เป็นผู้ เลา่ และอยู่ต้น

ประโยคหรือหน้าข้อความ ก็จะเขียนด้วย นามสกลุ และตามด้วยปีพิมพ์/ปีผลิต ในวงเล็บกลม หรือถ้าในเนือ้หา

ไมไ่ด้เอย่ถึงช่ือผู้แตง่ การเขียนอ้างอิงใช้ นามสกลุและปีพิมพ์อยูใ่นวงเล็บด้วยกนั คัน่ด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค 

และวางอยู่ท้ายข้อความก็ได้           

 ข้อมูลนาม-ปี อยู่หน้าข้อความ:   ช่ือผู้แตง่ของงานท่ีน ามาอ้างปรากฏเป็นสว่นหนึง่ของข้อความท่ีอ้าง

หรือช่ือผู้แตง่นัน้เป็นผู้ เลา่ ให้ใสปี่พิมพ์ไว้ในวงเล็บกลมตอ่จากช่ือผู้แตง่นัน้

 ข้อมูลนาม-ปี อยู่ท้ายข้อความ:   ช่ือผู้แตง่ไมไ่ด้อยูใ่นข้อความท่ีน ามาอ้าง ให้ใสช่ื่อผู้แตง่และปีพิมพ์

คัน่ด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค (,) ไว้ในวงเล็บกลม วางไว้ท้ายข้อความที่อ้าง

 ถ้าช่ือผู้แตง่ปรากฏเป็นสว่นหนึง่ของเร่ือง/ข้อความท่ีอ้าง ให้ระบุปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บกลมตอ่ท้ายช่ือผู้แตง่

ตามตวัอย่างแรก หรือใสช่ื่อผู้แตง่และปีพิมพ์อยูใ่นวงเล็บเดียวกนั คัน่ด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค (,) ตาม

ตวัอยา่งถดัมา  ถ้าข้อมลูการพิมพ์มีทัง้เดือนและปี ให้ระบเุฉพาะปีเทา่นัน้ ในบางกรณี ถ้าทัง้ ปีและช่ือผู้

แตง่ ปรากฏเป็นสว่นหนึง่ของข้อความแล้ว   ไม่ต้องระบขุ้อมลูในวงเล็บอีก

Kessler (2003) found that among epidemiological samples 

  Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003) 

   In 2003, Kessler’ s study of epidemiological samples showed that… 
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 ในยอ่หน้าหนึง่ๆ ถ้าช่ือผู้ แตง่ของงานท่ีน ามาอ้างเป็นสว่นหนึง่ของข้อความ  และได้ตามด้วยปีพิมพ์ใน

วงเล็บไปแล้ว  หากมีการอ้างข้อความของผู้แตง่คนเดมิ โดยเอย่ช่ือผู้แตง่นัน้น าข้อความและความยัง

ต่อเน่ืองกันมา เช่ือได้ว่าอ้างจากงานชิน้เดียวกัน  กรณีนี ้ไมจ่ าเป็นต้องระบปีุพิมพ์ในวงเล็บซ า้อีก

ตราบใดท่ียงัไมท่ าให้เป็นท่ีสบัสนกบังานชิน้อ่ืนในบทความนัน้  แตโ่ดยทัว่ไป ต้องระบปีุพิมพ์ในวงเล็บ

กลม ทกุครัง้ของการอ้างอิง

    

                   
        

 อยา่งไรก็ตาม ในยอ่หน้าหนึง่ๆ การอ้างอิงครัง้ตอ่มาท่ีอ้างตามการอ้างอิงแบบท้ายข้อความ (คือ ทัง้ช่ือผู้

แตง่และปีพิมพ์อยูใ่นวงเล็บเดียวกนั คัน่ด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค (,)) ต้องระบปีุพิมพ์ก ากบัช่ือผู้แตง่ด้วย

       ตัวอย่าง การอ้างอิงในเนือ้หาหน้าและท้ายข้อความ ส าหรับงานเดียวโดยผู้แตง่คนเดียว 

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

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

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

        2) งานเดียวโดยผู้แต่งหลายคน  (One Work by Multiple Authors) 

 งานท่ีมีผู้แตง่ 2 คน ให้ระบทุัง้ 2 ช่ือ ทกุครัง้ของการอ้างอิงในเนือ้หา  สว่นงานท่ีมีผู้แตง่ตัง้แต ่3-5

 คน ให้ระบทุกุช่ือในการอ้างอิงครัง้แรก แตก่ารอ้างอิงครัง้ตอ่มา ให้ระบเุพียงนามสกลุของผู้แตง่คนแรก ตามด้วย

ค าวา่ “et al.” (ไมต้่องท าเป็นตวัเอนและใสเ่คร่ืองหมายมหพัภาค (.) ท่ี “al.” เสมอ)  แล้วตามด้วยปีพิมพ์ 

     Among epidemiological samples, Kessler (2003) found that early onset social anxiety disorder 

    results in a more potent and severe course. Kessler also found…… The study also showed 

 that there was a high rate of comorbidity with alcohol abuse or dependence and major  

    depression (Kessler, 2003) 

     Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003).  Kessler  (2003) 

     also found……….. 
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ยกเว้น: งาน 2 ชิน้งาน ท่ีตา่งมีนามสกลุของผู้แตง่มากกวา่ 3 ช่ือ และมีปีพิมพ์ปีเดียวกนั ซึง่เม่ือเขียน 

อ้างอิงครัง้ตอ่มาแบบย่อแล้ว (คือ ระบนุามสกลุของผู้แตง่คนแรก ตามด้วย et al. (ปีพิมพ์)) จะมีข้อมลูอ้างอิงซ า้

กนั เชน่ งานแตล่ะชิน้เขียนอ้างอิงท้ายข้อความครัง้แรกได้วา่   

 - งานชิน้แรก (Ireys, Chernoff, DeVet, & Kim, 2001) 

     -  งานชิน้ท่ี 2 (Ireys, Chernoff, Stein, DeVet, & Silver, 2001) 

 เม่ือเขียนอ้างอิงท้ายข้อความครัง้ตอ่มารูปแบบยอ่ จะได้ข้อมลูเหมือนกนัคือ (Ireys et al., 2001) 

 ในกรณีนี ้การเขียนอ้างอิงท้ายข้อความครัง้ตอ่มาให้เพิ่มนามสกลุของผู้แตง่คนท่ี 2, 3, ..หน้าค าวา่ 

et al. ไปจนกวา่ข้อมลูอ้างอิงของงาน 2 ชิน้งานนี ้จะไมซ่ า้กนั กลา่วคือ ให้เขียนเป็นรูปแบบ ดงันี  ้

 งานท่ีมีผู้แตง่ตัง้แต ่6 คน ขึน้ไป ให้ระบนุามสกลุของผู้แตง่คนแรก ตอ่ด้วยค า “et al.” หรือ “และคณะ”

แล้วตามด้วยปีพิมพ์  ส าหรับการอ้างอิงครัง้แรกและครัง้ตอ่ไป

ตัวอย่าง การอ้างอิงในเนือ้หาหน้าและท้ายข้อความครัง้แรก ส าหรับงานเดียวโดยผู้แตง่ตัง้แต ่2 คน ขึน้ไป  
           

(1) งานเดียวโดยผู้แต่ง 2 คน 

          การอ้างองิในเนือ้หาหน้าข้อความ 
 ช่ือ-สกลุ คนท่ี 1 และคนท่ี 2 (ปีพิมพ์, น. ) 
 Surname 1 and surname 2 (Date, pp.  ) 

            การอ้างองิในเนือ้หาท้ายข้อความ 
 (ช่ือ-สกลุคนท่ี 1 และคนท่ี 2, ปีพิมพ์, น.  ) 
 Surname 1 & surname 2, Date, pp.   ) 

  กนกอร ทีปชยั และสณีุ ไทธนา (2554)   (กนกอร ทีปชยั และสณีุ ไทธนา, 2554) 
  ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ (2536, น. 45)   (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ, 2536, น. 45) 
  Drucker and Keegan (2009)   (Drucker & Keegan, 2009) 
  Anderson and Pratl (1995, p. 156)   (Anderson & Pratl, 1995, p. 156) 

Kisangau, Lyaruu, Hosea, and Joseph (2007) found… กรณีอ้างอิงในเนือ้หาหน้าข้อความครัง้แรก 

Kisangau  et al. (2007) found…                                      กรณีอ้างอิงฯ หน้าข้อความครัง้ตอ่มา 

 Kisangau  et al.  found….… กรณีอ้างอิงฯ หน้าข้อความครัง้ตอ่ๆ มา โดยยงัอ้างตอ่เน่ืองกบังานชิน้ก่อนหน้า 

Ireys, Chernoff, DeVet, et al. (2001) and  Ireys, Chernoff, Stein, et al. (2001) 
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(2) งานเดียวโดยผู้แต่ง 3 คน 

          การอ้างองิในเนือ้หาหน้าข้อความ 
ช่ือ-สกลุคนท่ี 1, คนท่ี 2, และคนท่ี 3 (ปีพิมพ์, น. ) 
Surname 1, surname 2, and surname 3 (Date, pp. ) 

             การอ้างองิในเนือ้หาท้ายข้อความ 
  (ช่ือ-สกลุคนท่ี 1, คนท่ี ,  และคนท่ี 3, ปีพิมพ์, น.  ) 
 (Surname 1, surname 2, & surname 3, Date, pp.  ) 

คมศร เมธีกลุ, นดัดา คมคาย, และก่ิงแก้ว ทวี  (2553) (คมศร เมธีกลุ, นดัดา คมคาย, และก่ิงแก้ว ทวี, 2553) 
 พิชยั สห์ีโสภณ, ธญัลกัษณ์ ทองงาม, และรักบญุ 
คงส าราญ (2536, น. 56) 

(พิชยั สีห์โสภณ, ธญัลกัษณ์ ทองงาม, และรักบญุ 
ส าราญ, 2536, น. 56) 

Kate, William, and Domon (2008) (Kate, William, & Domon, 2008) 
Abeles, Morgan, and Saltvit (1992, p. 23) (Abeles, Morgan, & Saltvit, 1992, p. 23) 

  (3) งานเดียวโดยผู้แต่ง 4-5 คน 

    การอ้างองิในเนือ้หาหน้าข้อความ 
 ช่ือ-สกลุคนท่ี 1, คนท่ี 2, คนท่ี 3, คนท่ี 4, และคนท่ี 5  
(ปีพิมพ์, น. ) 
Surname 1, surname 2, surname 3, surname 4, 
and surname 5 (Date, pp.  ) 

               การอ้างองิในเนือ้หาท้ายข้อความ 
 (ช่ือ-สกลุคนท่ี 1, คนท่ี 2, คนท่ี 3, คนท่ี 4, และคนท่ี  5,  ปี
พิมพ์, น. ) 
 (Surname 1, surname 2, surname 3, surname 4, & 
  surname 5, Date, pp.  ) 

กมลศรี สมใจ, ธาริณี บญุญสทิธ์ิ, มณฑา ทองอไุร, 
วนัดี เข็มจิรา, และระวิวรรณ วรารักษ์ (2555) 

 (กมลศรี สมใจ, ธาริณี บญุญสิทธ์ิ, มณฑา ทองอไุร, 
วนัดี เข็มจิรา, และระวิวรรณ วรารักษ์, 2555) 

 Durbin, Cornor, Martin, Jerard, and Santum 
(2005, pp. 35-38) 

(Durbin, Cornor, Martin, Jerard, & Santum, 2005, pp. 
35-38) 

   (4) งานเดียวโดยผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า  

            การอ้างองิในเนือ้หาหน้าข้อความ 
 ช่ือ-สกลุคนท่ี 1  และคณะ  (ปีพิมพ์, น. ) 
 Surname 1 et al.  (Date, pp.  ) 

          การอ้างองิในเนือ้หาท้ายข้อความ 
 (ช่ือ-สกลุคนท่ี 1 และคณะ, ปีพิมพ์, น.  ) 
 (Surname 1 et al., Date, pp.   ) 

ศรีสภุา รัตนา และคณะ (2550, น. 9) (ศรีสภุา รัตนา และคณะ, 2550, น. 9) 
Green et al. (2009, pp. 44-47) (Green et al., 2009, pp. 44-47) 
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           ตารางสรุปรูปแบบการอ้างอิงในเนือ้หาพืน้ฐานส าหรับงานเดียว (Basic Citation Styles) 

ประเภท 
การอ้างอิง 

การอ้างอิงในเนือ้หา 
หน้าข้อความครัง้แรก 

การอ้างอิงในเนือ้หา
หน้าข้อความครัง้ต่อมา 

การอ้างอิงในเนือ้หา 
ท้ายข้อความครัง้แรก 

การอ้างอิงในเนือ้หา 
ท้ายข้อความครัง้ต่อมา 

โดยผู้แตง่ 
1 คน 

วจิิตร ศรีสอ้าน (2555) 
Walker (2007) 

วจิิตร ศรีสอ้าน (2555) 
Walker (2007) 

(วจิิตร ศรีสอ้าน, 2555) 
(Walker, 2007) 

(วจิิตร ศรีสอ้าน, 2555) 
 (Walker, 2007) 

โดยผู้แตง่ 
 2 คน 

กนกอร ทีปชยั และสณีุ 
ไทธนา (2554) 
Walker and Allen (2004) 

กนกอร ทีปชยั และสณีุ 
ไทธนา (2554)  
Walker and Allen 
(2004) 

(กนกอร ทีปชยั และสณีุ 
 ไทธนา, 2554) 
(Walker & Allen, 2004) 

(กนกอร ทีปชยั และสณีุ  
ไทธนา, 2554) 
(Walker & Allen, 2004) 

โดยผู้แตง่ 
 3 คน 

คมศร เมธีกลุ, นดัดา คมคาย
, และกิ่งแก้ว ทวี  (2553) 
Bradley, Ramirez, and 
Soo, 1999) 

คมศร เมธีกลุ และคณะ  
(2553) 
Bradley et al. (1999) 

(คมศร เมธีกลุ, นดัดา คม 
คาย, และกิ่งแก้ว ทวี,  2553) 
(Bradley, Ramirez, & Soo, 
1999) 

(คมศร เมธีกลุ  
และคณะ, 2553) 
(Bradley et al., 1999) 

โดยผู้แตง่ 
 4 คน 

สมใจ พิมพา, ดวงดาว ดษุฎี, 
สมุาลี ทองแท้, และอไุร 
บริภณัฑ์ (2556) 
Bradley, Ramirez, Soo, 
and Walsh (2006) 

สมใจ พิมพา และคณะ 
(2556) 

Bradley et al. (2006) 

(สมใจ พิมพา, ดวงดาว ดษุฎี, 
สมุาลี ทองแท้, และอไุร 
บริภณัฑ์, 2556) 
(Bradley, Ramirez, Soo, & 
Walsh, 2006) 

(สมใจ พิมพา, และคณะ, 
 2556) 

(Bradley et al., 2006) 

โดยผู้แตง่ 
 5 คน 

กมลศรี สมใจ, ธาริณี บญุญ
สิทธ์ิ, มณฑา ทองอไุร, วนัดี 
เข็มจิรา, และระววิรรณ วรา
รักษ์ (2555) 
Walker,  Allen, Bradley, 
Ramirez, and Soo (2008) 

กมลศรี สมใจ และคณะ 
(2555) 

Walker et al. (2008) 

(กมลศรี สมใจ, ธาริณี บญุญ
สิทธ์ิ, มณฑา ทองอไุร, วนัดี 
เข็มจิรา, และระววิรรณ วรา
รักษ์, 2555) 
(Walker,  Allen, Bradley, 
Ramirez, & Soo, 2008) 

(กมลศรี สมใจ, และคณะ 
, 2555) 

(Walker et al., 2008) 

โดยผู้แตง่ 
 6 คนขึน้ไป 

ศรีสภุา รัตนา และคณะ 
(2550) 
Wasserstein et al. (2005) 

ศรีสภุา รัตนา และคณะ 
(2550) 
Wasserstein et al. 
(2005) 

(ศรีสภุา รัตนา และคณะ, 
2550) 
(Wasserstein et al., 2005) 

(ศรีสภุา รัตนา และคณะ, 
2550) 
(Wasserstein et al., 
2005) 

โดยผู้แตง่
เป็น
หน่วยงาน 
ใช้ช่ือย่อ 

กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ, 
2556) 
National Institute of Mental 
Health (NIMH, 2003) 

ศธ (2556) 

NIMH (2003) 

(กระทรวงศกึษาธิการ [ศธ], 
2556) 
(National Institute of Mental 
Health [NIMH], 2003) 

(ศธ, 2556) 

(NIMH, 2003) 

โดยผู้แตง่
เป็น
หน่วยงาน 
ไม่ใช้ช่ือย่อ 

มหาวทิยาลยัรังสิต (2557) 
University of Pittsburgh 
(2005) 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
(2557) 
University of Pittsburgh 
(2005) 

(มหาวิทยาลยัรังสิต, 2557) 
(University of Pittsburgh, 
2005) 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
(2557) 
(University of 
Pittsburgh, 2005) 
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3) ผู้แต่งใช้นามแฝง

การอ้างองิในเนือ้หาหน้าข้อความ 
ช่ือนามแฝง  (ปีพิมพ์, น. ) 

การอ้างองิในเนือ้หาท้ายข้อความ 
 (ช่ือนามแฝง, ปีพิมพ์, น.  ) 

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

4) ผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์ ยศ หรือฐานันดรศักดิ์ ต าแหน่งทางวิชาการ

ไมล่งค าน าหน้านาม เชน่ นาย นาง นางสาว  ผศ.  รศ.  ศ.  ดร. นพ. พญ. ฯลฯ

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

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

คกึฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว.  (2524, น. 14) (คกึฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว., 2524, น. 14) 
ป่ิน มทุกุนัฑ์, พ.อ. (2511, น. 52) (ป่ิน มทุกุนัฑ์, พ.อ., 2511, น. 52) 
       
         5) ผู้แต่งมีสมณศักดิ์

การอ้างองิในเนือ้หาหน้าข้อความ 
 ช่ือสมณศกัด์ิ  (ปีพิมพ์, น. ) 

การอ้างองิในเนือ้หาท้ายข้อความ 
 (ช่ือสมณศกัด์ิ, ปีพิมพ์, น.  ) 

พระพรหมมงัคลาจารย์ (2552, น. 8) (พระพรหมมงัคลาจารย์, 2552, น. 8) 

6) กรณีงานท่ีไม่มีช่ือผู้แต่ง ช่ือบรรณาธิการ

ให้ลงช่ือเร่ืองแทนช่ือผู้แตง่

การอ้างองิในเนือ้หาหน้าข้อความ การอ้างองิในเนือ้หาท้ายข้อความ 

สหรัฐอเมริกากบัเวียดนาม (2530, น. 3) (สหรัฐอเมริกากบัเวียดนาม, 2530, น. 3) 

7) งานไม่ปรากฏปีที่พมิพ์

   ให้ใช้ค าวา่ “ม.ป.ป.” (ไมป่รากฏปีพิมพ์) หรือ “n.d.”  (no date) และถ้าไมป่รากฏเลขหน้าให้ใช้วา่ 

  “ไมมี่เลขหน้า” หรือ “unpaged” 

8) การลงช่ือผู้แต่งชาวต่างประเทศ

    ช่ือชาวตา่งประเทศ (โดยเฉพาะหนงัสือแปล) จะถอดตวัอกัษรเป็นภาษาไทยหรือไมก็่ได้ แตถ้่าใช้ 

  อยา่งใด ต้องใช้รูปแบบเดียวกนัตลอดเลม่ 

                  ตัวอย่าง  

  ฮาลปิน (Halpin 1966, pp. 27-28) ได้ให้ความเห็นไว้วา่…………….. 

  Halpin (1966, pp. 27-28) ได้ให้ความเห็นไว้วา่………………………. 
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   สว่นช่ือคนไทยท่ีเขียนเป็นภาษาตา่งประเทศ ให้ระบเุฉพาะนามสกลุเทา่นัน้

  การอ้างอิงในเนือ้หาหน้าข้อความ การอ้างอิงในเนือ้หาท้ายข้อความ 

Panyarachun (2005, p. 33) (Panyarachun, 2005, p. 33) 
        

              9) การเขียนอ้างอิงหลายชิน้งานในวงเล็บเดียวกัน

 จดัเรียงข้อมลูอ้างอิงของงานสองงานขึน้ไปภายในวงเล็บเดียวกนั ตามล าดับอักษรของ

ช่ือผู้แต่งหรือข้อมูลน า ในล าดบัเดียวกนักบัข้อมลูน าของเอกสารอ้างอิงท่ีปรากฏใน

รายการเอกสารอ้างอิงท้ายบท/ท้ายเร่ือง (รวมทัง้การอ้างอิงท่ีใช้รูปแบบสัน้ๆ ค าวา่ “et al.”

ด้วย)

 จดัเรียงงานอ้างอิงของงานสองงานขึน้ไปท่ีมีผู้แตง่เดียวกนั ตามล าดบัปีพิมพ์ จดัเรียงงาน

อ้างอิงท่ีมีสถานะ อยูใ่นระหวา่งจดัพิมพ์หรือ ก าลงัจดัพิมพ์  (in press) ไว้ในล าดบัสดุท้าย

ส าหรับงานในล าดบัตอ่มา ระบเุฉพาะนามสกลุ และปีท่ีพิมพ์
            

 Training materials are available (Department of Veterans Affairs, 2001, 2003) 

  Past research (Gogel, 1990, 2006, in press) 

 ถ้าอ้างอิงงานหลายชิน้ของผู้แตง่คนเดียวกนั ท่ีพิมพ์ปีเดียวกนั  สามารถแยกว่าเป็นงานตา่งชิน้

กนั โดยใช้ตวัอกัษร เชน่ ใช้ a, b, c, d,…หรือ ก, ข, ค, ง,… ตามหลงัปีพิมพ์  ซึง่ล าดบัตวัอกัษร

ท่ีก ากบัตามปีนี ้ จดัตามล าดบัก่อนหลงัของอกัษรตวัแรกของช่ือเร่ืองของงานของผู้แตง่รายนัน้ 

ซึง่ต้องตรงกบัล าดบัของเอกสารอ้างอิงท่ีจะปรากฏท่ีท้ายบท/ท้ายเร่ืองด้วย

การอ้างองิในเนือ้หาหน้าข้อความ 
ช่ือ-สกลุ, (ปีพิมพ์, น. ) 

การอ้างองิในเนือ้หาท้ายข้อความ 
  (ช่ือ-สกลุ, ปีพิมพ์, น.  ) 

ไพฑรูย์ สขุศรีงาม (2527ก, น. 11-19) (ไพฑรูย์ สขุศรีงาม, 2527ก, น. 11-19)) 
ไพฑรูย์ สขุศรีงาม (2527ข, น. 22-26) (ไพฑรูย์ สขุศรีงาม, 2527ข, น. 22-26) 
Derryberry (2005a) (Derryberry, 2005a) 
Derryberry (2005b) (Derryberry, 2005b) 

  Several studies (Derryberry & Reed, 2005a, 2005b, in press-a ; Rothbart, 2003a, 2003b) 
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 ระบงุานอ้างอิงหลายงานท่ีมีช่ือผู้แตง่ตา่งกนั ในวงเล็บเดียวกนั ตามล าดบัอกัษรช่ือสกลุ

(surname) ของผู้แตง่ หรือตามล าดบัอกัษรข้อมลูน า แยกงานอ้างอิงแตล่ะชิน้ด้วยเคร่ืองหมาย

อฒัภาค  (;)

         ข้อยกเว้น: ถ้าต้องการแยกการอ้างอิงแหลง่ท่ีส าคญัหรือเดน่กวา่แหลง่อ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นวงเล็บเดียวกนั  ให้

เขียนอ้างอิงแหลง่ท่ีส าคญัหรือเดน่กวา่ไว้อนัดบัแรก แล้วแทรกวลี อาทิ ค าวา่ “ดเูพิ่มเติม” หรือ “see also” ไว้

หน้างานอ้างอิงท่ีเหลือ ซึง่ทกุรายการอ้างอิงท่ีเหลือนัน้ เรียงตามล าดบัอกัษรช่ือผู้แตง่หรือข้อมลูน า 

       ตัวอย่าง             

10) การอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในระดับทุตยิภูมิ (Secondary Sources)

          เป็นการอ้างถึงงานท่ีถกูอ้างอิงอยูใ่นงานเขียนอ่ืนท่ีเราได้อ่าน และประสงค์จะอ้างอิงงานนัน้ด้วย 

หรือในกรณีท่ีไมส่ามารถหางานดัง้เดมิได้ เน่ืองจากงานนัน้ไมมี่การพิมพ์แล้ว งานเดมินัน้ไมมี่การให้บริการ 

ตามวิธีการใช้งานปกต ิไมส่ามารถเข้าใช้งานได้ สามารถใช้แหลง่ระดบัทตุยิภมูิได้ ทัง้ในการอ้างอิงในเนือ้หา 

และในรายการอ้างอิงท้ายเร่ือง โดยระบทุัง้ช่ืองานดัง้เดมิและข้อมลูแหลง่ระดบัทตุยิภูมิได้  

 ตัวอย่าง 

         งานของ Allport  ถกูอ้างอยูใ่นงานของ Nicholson เราไมส่ามารถหาอา่นงานของ Allport ได้ กรณี

นี ้ ให้ระบงุานของ Nicholson ในสว่นรายการอ้างอิงท้ายเร่ือง  

  ส าหรับการอ้างอิงในเนือ้หาระบดุงันี ้

              ตัวอย่าง    การอ้างอิงในเนือ้หา 

                                   
     ตัวอย่าง      รายการอ้างอิงท้ายเร่ือง 

Allport’s diary (as cited in  Nicholson, 2013). 

      Several studies (Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998) 

  Arnett (2000, as cited in Claiborne & Drewery, 2010) suggests there is an emerging adult stage 

  in the lifespan of humans, covering young people between the ages of 18 and 25 years 

Claiborne, L., & Drewery, W. (2010). Human development: Family, place, culture. North Ryde, 

 NSW, McGraw-Hill. 

   (Minor, 2001 ; see also Adams, 1999; Storandt, 2007) 
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11) งานวรรณกรรมคลาสิก งานเก่ามากๆ  (Classical Works)

         งานท่ีไมส่ามารถระบปีุท่ีพิมพ์ได้ เชน่ งานท่ีเก่ามากๆ  ให้อ้างปีท่ีแปลก็ได้ โดยระบ ุค าวา่ “trans.” 

น าหน้าปีฯ  หรืออาจใช้ปีของเลม่หรือรุ่น (Version) ท่ีน ามาใช้ แล้วตามด้วยค าวา่ version  เม่ือทราบปีพิมพ์

ดัง้เดมิแล้ว ให้แจ้งไว้ท่ีรายการอ้างอิงด้วย         

  ตัวอย่าง 

12) การอ้างอิงข้อมูลส่วนชีเ้ฉพาะเจาะจงของแหล่งสารสนเทศ

          การเขียนอ้างอิงข้อมลูสว่นชีเ้ฉพาะเจาะจงต าแหนง่ของข้อมลูในแหลง่สารสนเทศ อาทิ ชีเ้ลขหน้า  

บทท่ี รวมถึงต าแหนง่ของรูปภาพ ตาราง หรือสมการ เพ่ือระบตุ าแหนง่ท่ีถกูต้องในเนือ้หา สามารถระบเุลข 

หน้าในการอ้างอิงในเนือ้หาได้ โดยให้ใช้ค าย่อของค าว่า page = p.,  pages = pp. หรือ หน้า = น. แตค่ าวา่ 

chapter หรือ บท หรือ หนว่ย ไม่ให้ใช้ค าย่อ ในการอ้างอิงในเนือ้หา  

  ตัวอย่าง 

       13) การเขียนอ้างอิงในการส่ือสารส่วนบุคคล  (Personal Communications)

          การส่ือสารสว่นบคุคล  เป็นการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ เชน่ จดหมายส่วนตวั บนัทึกสว่นตวั 

การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (อาทิ อีเมล์ กลุม่สนทนา กระดานขา่วสาร) การสมัภาษณ์บคุคล บทสนทนา 

ทางโทรศพัท์ เน่ืองจากข้อมลูเหลา่นีเ้ป็นข้อมลูสว่นบคุคล ไมมี่ข้อมลูให้สืบค้นได้ทัว่ไป ข้อมลูการส่ือสารส่วน 

บคุคล  จึงไม่รวมอยู่ในส่วนรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบท/เร่ือง (Reference List) ให้อ้างไว้ในส่วน 

การอ้างอิงในเนือ้หาได้เท่านัน้   

          รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนือ้หา ส าหรับผู้ ส่ือสารชาวตะวนัตก ให้ระบอุกัษรย่อช่ือต้นและช่ือกลาง 

(ถ้ามี) และนามสกลุ  สว่นช่ือชาวไทยท่ีเขียนด้วยภาษาไทย ให้ระบ ุช่ือต้น นามสกลุของผู้ ส่ือสาร ตามด้วยค าวา่ 

“personal  communication” หรือ “การส่ือสารสว่นบคุคล”  และวนัเดือนปีท่ีส่ือสาร ตามรูปแบบการเขียนวนั

เดือนปีของภาษานัน้ๆ   

(Centers for Disease Control and Prevention, 2005, p. 10) 

(Shimamura, 1989, Chapter 3) 

  (Aristotle, trans. 1931) 

   James (1890/1983) 
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 ตัวอย่าง 

     

       14) การเขียนอ้างอิง ตาราง และ รูปภาพ
ตาราง (Tables) และรูปภาพ (Figures) ชว่ยให้ผู้ เขียนสามารถน าเสนอสารสนเทศได้จ านวนมาก และ

อยา่งมีประสิทธิภาพ และชว่ยท าให้เข้าใจได้ง่าย รวดเร็วขึน้  ตารางมีโครงสร้างการน าเสนอสารสนเทศเป็นล าดบั
หรือตามกรอบอยา่งใดอยา่งหนึง่ท่ีก าหนด ในรูปของแถวและคอลมัน์  สว่นรูปภาพ ครอบคลมุ แผนภมูิ แผนผงั 
แผนท่ี กราฟ ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพประกอบลกัษณะอ่ืนๆ ทัง้หมดท่ีไมใ่ชข้่อความ นอกเหนือจากตาราง 

          การใช้หมายเลขระบเุลขท่ีของตารางและรูปภาพ ให้ใช้เลขอารบกิตามล าดบั ตามหลงัค าวา่ “Table” 
หรือ “ตารางท่ี” เชน่  Table 5, Table 5.1,.หรือ ตารางท่ี 5 ตารางท่ี 5.1.. และ“Figure” หรือ “ภาพท่ี” เชน่ Figure 
5,  Figure 5.1,….หรือ ภาพท่ี 5, ภาพท่ี  5.1 ไม่ใช้ ตวัอกัษรตามหลงัตวัเลข เชน่ ไมใ่ช้วา่ Table 5, Table 5a, 
Table 5b,… เป็นต้น 

 14.1)  ตาราง 
          องค์ประกอบพืน้ฐานของตารางท่ีน ามาประกอบในเนือ้หาของงาน ประกอบด้วย 4 สว่น คือ (1) 

เลขท่ีของตาราง  (2) ช่ือตาราง (อยูส่่วนบนของตาราง)  (3) ตวัตาราง  และ (44) หมายเหตทุ้ายตาราง 
 ตัวอย่าง 

        

    ดวงใจ ชยัพร (การสื่อสารสว่นบคุคล, 15 มกราคม 2555)  

    (ดวงใจ ชยัพร, การสื่อสารสว่นบคุคล, 15 มกราคม 2555) 

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

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

Table 5.1 
  Factor Loadings for Exploratory Factor Analysis With Varimax Rotation of Personality 
  Pathology Scales
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Table body…………….. 

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

Note. Factor loadings > .40 are in boldface. SPQ = Schizotypal Personality Questionnaire; DAPP = 
Dimensional Assessment of Personality—Basic Questionnaire. Adapted from “A Dimensional Model of 

Personality Disorder: Incorporating DSM  Cluster A Characteristics,” by J. L. Tackett,  A. L. 
Silberschmidt, R. F. Krueger, and S. R. Sponheim, 2008, Journal of Abnormal Psychology, 117, p. 457. 

Copyright  2008  by the  American Psychologica l Association. 
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             ข้อก าหนดในการเขียนระบุองค์ประกอบต่างๆ ในตาราง   
               (1)  เลขท่ีของตาราง (table number) ก าหนดใช้ตวัเลขอารบิกตามหลงัค าว่า “Table”  หรือ “ตารางท่ี”  
เชน่  Table 5.1 หรือ ตารางท่ี 5.1  
               (2) ช่ือตาราง  (table title)  ช่ือตารางปรากฏอยูท่ี่สว่นบนของตาราง ท าช่ือตารางเป็นตวัเอน ช่ือตาราง 
ควรสัน้ กระชบั ชดัเจน ช่ือในภาษาองักฤษ ใช้ตวัน าตวัตามทกุค า  ยกเว้น ค าบพุบท  ค าเช่ือม     
               (3) ตวัตาราง  (table body)   ระบเุนือ้หาเป็นข้อความและ/หรือตวัเลขในตารางในรูปของคอลมัน์และ
แถว   มีหวัตารางและข้อความหรือตวัเลขภายใต้หวัข้อ  
               (4)  ข้อความหมายเหตทุ้ายตาราง (table note) สว่นหมายเหตทุ้ายตาราง มีลกัษณะคล้ายเชิงอรรถ
ให้ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัข้อมลูภาพรวมในตาราง ข้อมลูเฉพาะคอลมัน์ เฉพาะแถว เฉพาะต าแหนง่ในตาราง และ 
ข้อมลูระบคุา่ p values และคา่ผลลพัธ์การทดสอบคา่สมมตฐิานทางสถิติ ข้อความหมายเหตทุ้ายตารางมี 3 
ประเภท ดงันี ้ 
                      (4.1) หมายเหตุทั่วไปเกี่ยวกับตาราง (A general note) เป็นหมายเหตลุ าดบัแรกใน 3 ประเภท 
ระบขุ้อความค าอธิบายตาราง หรือภาพรวมของข้อมลูในตาราง  ค าเตม็ของค าย่อ/อกัษรย่อท่ีใช้ในตาราง  ข้อมลู
ระบแุหลง่ท่ีมาของตาราง วา่ปรับปรุงหรือพฒันาข้อมลูในตารางจากแหลง่ใด..( เชน่ จากบทความใด โดยระบุ
ต าแหนง่ท่ีอยูข่องตารางในบทความนัน้) รายละเอียดของแหลง่ข้อมลู ปีลิขสิทธ์ิ และช่ือเจ้าของลิขสิทธ์ิ    
                      (4.2) หมายเหตุข้อความเฉพาะของเนือ้หาในตาราง  (A specific note) เป็นหมายเหตแุยก
จากหมายเหตทุัว่ไป และอยูใ่นล าดบัตอ่จากหมายเหตทุัว่ไป เพ่ือขยายความหรือระบขุ้อมลูอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นใน
ตารางในลกัษณะเดียวกบัเชิงอรรถ  ท่ีหน้าข้อความหมายเหตปุระเภทนี ้จะมีสญัลกัษณ์น าข้อความ เป็น
ตวัอกัษรตวัพิมพ์เล็กในภาษาองักฤษ ท่ีเป็นตวัพิมพ์ยก (Superscript Lowercase Letters (e.g.,a, b, c )) ซึง่โยง
มาจากต าแหนง่ใดๆ ในตาราง ในระดบัคอลมัน์ แถว หรือ ในชอ่งระบขุ้อมลูหรือเซลล์ (cell) ล าดบัการใช้ตวัพิมพ์
ยก a, b, c,  ในตารางคอลมัน์ แถว หรือเซลล์ เร่ิมจากซ้ายไปขวา และบนลงลา่ง และ เร่ิมล าดบัของเชิงอรรถแรก
ด้วยตวัพิมพ์ยก a   
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ตัวอย่าง 
 

Table X 
Individual and Family Characteristics as a Percentage of the Sample (Census Data in Parentheses)                 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Characteristic  Mother   Father   Child 
                                                     (n = 750)                      (n = 466)  (n = 750) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Self-identity 
    Mexican   77.2   71.0   41.0 
    Mexican American  22.8   29.0   59.0 
Nativitya 
    Mexico   74.2 (38.2)  80.0 (44.2)  29.7 
    United States   25.8 (61.8)  20.0 (55.8)  70.3   
Language preferenceb 
    English   30.2 (52.7)  23.2 (52.7)  82.5 (70.0)  
    Spanish   69.8 (48.3)  76.8 (48.3)  17.5 (30.0) 
Education level completeda  

    8th grade or less   29.2 (30.7)  30.2 (33.4) 
     ……………………………  
     ………………………….     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Note. Adapted from “Sampling and Recruitment in Studies of Cultural Influences on Adjustment: A Case Study With 
Mexican Americans,” by M. W. Roosa, F. F. Liu, M. Torres, N. A. Gonzales, G. P. Knight, and D. Saenz, 2008, Journal of 
Family Psychology, 22, p. 300.  Copyright 2008 by the American Psychological Association. 
aCensus data are for all women or men and are not limited to parents or adults in our age group. bThe most 
comparable census data for mothers and fathers are for all adults 18 and older and for children are for 15- to 17- year-
olds.  cCensus data are for all women, not just mothers, whereas the male data are limited to husbands. 
 
 

                      (4.3)  หมายเหตุระบุค่าความน่าจะเป็น (A probability note) เพ่ือบง่ชีค้า่ p value และคา่
ผลลพัธ์การทดสอบคา่สมมติฐานทางสถิตใินเนือ้หาและในตาราง ถ้าตารางนัน้มีหมายเหตทุัง้ 3 ลกัษณะ หมาย
เหตนีุ ้จะอยูล่ าดบัสดุท้าย  โดยใช้เคร่ืองหมายดอกจนั (*) (asterisks) หรือสญัลกัษณ์อ่ืนๆ น าหน้าหมายเหตุ
ประเภทนี ้ 
        ตัวอย่าง 
 

Table X 
Predictors of Self-Reported Moral Behavior                 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                    Self-reported moral behavior 
                                                                    -------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                Model 2  
                                                                                              ---------------------------------------------------------- 
  Variable       Model 1 B             B                      95%  Cl   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Constant                                                        3.192**  2.99**  [2.37,   3.62] 
Gender          0.18*                          0.17                   [-0.00,  0.33] 
Age          -0.06   -0.05  [-0.14,  0.03] 
Social desirability bias        -0.08**  -0.08**               [-0.10, -0.05] 
……………………….. 
………………………..  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Note. N = 242. Cl = confidence interval. Adapted from “Moral Attentiveness: Who Pays Attention to the Moral  
Aspects of Life?” by S. J. Reynolds,  2008, Journal of Applied Psychology, 93, p. 1035.  Copyright 2008 by the 
American Psychological Association. 
*p < .05.  **p < .01. 
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          การระบรุายละเอียดในหมายเหต ุ(note.) ท้ายตารางท่ีน ามาจากประเภททรัพยากรสารสนเทศตา่งๆ มี
รูปแบบ ดงันี ้ 

         14.1.1) การเขียนหมายเหตุท้ายตารางท่ีได้จากวารสาร นิตยสาร  
                        ให้ระบรุายละเอียดตามรูปแบบ ดงันี ้                       

     รูปแบบ     (√ =  เว้น 1 ระยะ) 
 
 
 
 
 
     
      ตัวอย่าง 
 

 
 
 
         
 

                     
           
                14.1.2) การเขียนหมายเหตุท้ายตารางที่ได้จากหนังสือ  ให้ระบรุายละเอียดดงันี ้
 

             รูปแบบ 
 
 
 
 
 
           ตัวอย่าง 
 
 
 
      
          

     หมายเหต.ุ หรือ Note. (เป็นตวัเอนและไมเ่ข้ม)√ค าอธิบายเก่ียวกบัข้อมลูในตาราง.√ ปรับปรุงจาก หรือ  
     Adapted from√“ช่ือบทความ,” √โดย ช่ือผู้แตง่ (แบบย่อและไมก่ลบัค า เช่น  K. L. Klauer), √ปีพิมพ์, √ 
    ชือ่วารสาร (เป็นตวัเอน และตวัน าตวัตามทกุค า ยกเว้นค าบพุบท ค าสนัธาน),√ เลขของปีที ่(เป็นตวัเอน 
    ตามช่ือวารสาร) หรือ ฉบบัท่ี, √ น. หรือ p. หรือ pp. √ เลขหน้า.√ลิขสิทธ์ิ√เลขปี √ โดยช่ือเจ้าของลิขสิทธ์ิ.  
 

Note. An examples of application of the Rubber Elasticity Theory to Biopolymer Gels. Adapted from 
“A method for using measurements of shear modulus to estimate the size and thermodynamic 
stability of junction zones in noncovallently cross-linked gels,” by D. G. Oakenfull, 1984, Journal of 
Food Science, 49, pp. 1103-1104, 1110. Copyright 1984 by Journal of Food Science.  
 

หมายเหต ุหรือ Note. รายละเอียดเก่ียวกบัข้อมลูในตาราง. ปรับปรุงจาก หรือ Adapted from ชือ่
หนงัสือ (น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า), โดย ช่ือผู้แตง่, ปีพิมพ์, สถานท่ีพิมพ์: ส านกัพิมพ์. ปีลิขสิทธ์ิ 
โดย ช่ือเจ้าของลิขสิทธ์ิ.  
 

Note. Adapted from Emotion Marketing (p. 109), by S. Robinette and C. Brand, 2001,  
New York: McGraw-Hill. Copyright 2001 by Hallmark Cards. Adapted with permission.  
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             4.2) รูปภาพ (Figures) 
                        รูปภาพท่ีใช้ประกอบในงานเขียน โดยทัว่ไป มี 5 ประเภท คือ กราฟ (Graphs) แผนผงั/แผนภมูิ 
(Charts) แผนท่ี (Maps) ภาพวาด (Drawings) และภาพถ่าย (Photographs) ข้อมลูการอ้างอิงรูปภาพประเภท
ตา่งๆ จะปรากฏอยูด้่านลา่งของภาพ เร่ิมจาก ภาพท่ี 1 ของบท ใช้หมายเลขของบทเป็นเลขน า ตามด้วย
เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) และเลขล าดบัท่ีของภาพ เชน่ ภาพท่ี 4.1 หรือ Figure 4.1 หมายถึง ภาพท่ี 1 ของบทท่ี 
4  การเตรียมภาพต้องชดัเจน ตวัอกัษรพิมพ์ด้วยแบบธรรมดา ใช้ขนาดเดียว ตลอดภาพ ก าหนดสดัส่วนให้
เหมาะสม   
                    หมายเลขและช่ือของรูปภาพจะตา่งกบัหมายเลขและช่ือของตาราง ซึง่อยูด้่านบนของตาราง แต่
หมายเลขและช่ือของภาพจะอยูด้่านลา่งของภาพนัน้ รายละเอียดของข้อมลูอ้างอิงมีรูปแบบดงันี ้ 
                      14.2.1) อ้างอิงจากวารสาร นิตยสาร  มีรูปแบบการลงรายละเอียด ดงันี ้
 

        รูปแบบ  
 
 
 
 
   
     
         ตัวอย่าง 
 
 
       
 
 
         
 

            
                      14.2.2) อ้างอิงจากหนังสือ มีรูปแบบลงรายละเอียด ดงันี ้        
         รูปแบบ  
 

 
 
 
 
    

Figure 5.1. Generic mediation model being tested (on the basis of Baron & Kenny, (1986)).  
Adapted from “Preschool Home Literacy Practices and Children’s Literacy Development: A 
Longitudinal Analysis,” by M. Hood, E. Conlon, and G. Andrews, 2008, Journal of 
Educational Psychology, 100, p. 259.  Copyright 2008 by the American Psychological 
Association.  
 

ภาพที ่X. หรือ Figure X. ช่ือภาพและรายละเอียด (ถ้ามี). ปรับปรุงจาก หรือ Adapted from “ช่ือ
บทความ,” โดย ช่ือผู้แตง่, ปีพิมพ์, ชือ่วารสาร (ท าเป็นตวัเอน), เลขของเล่มที ่(ท าเป็นตวัเอน) ฉบบัท่ี,  
น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า. ลิขสิทธ์ิ [ปี] โดยช่ือเจ้าของลิขสิทธ์ิ.  
 

ภาพที ่X. หรือ Figure X. ช่ือภาพ และรายละเอียด (ถ้าม)ี. ปรับปรุงจาก ชือ่หนงัสือ (ท าเป็นตวัเอน) (น. 
หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า), โดย ช่ือผู้แตง่, ปีพิมพ์, สถานท่ีพิมพ์: ส านกัพิมพ์. ปีลิขสทิธ์ิ โดยช่ือเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ. 
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              ตัวอย่าง 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                     
        
         2.2 การอ้างอิงในเนือ้หาแบบเชิงอรรถ  
                  เชิงอรรถ (Footnotes) เป็นหมายเหตขุ้อความท่ีบนัทกึไว้ท้ายหน้าเพ่ืออธิบายขยายความเพิ่มเตมิ

จากเนือ้หาหนึง่ๆ ในหน้านัน้ ไมเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบัเนือ้หานัน้ หรือเป็นข้อมลูระบใุห้ทราบสถานภาพด้านลิขสิทธ์ิ

และแหลง่ท่ีมาของงานท่ีได้อ้างอิงไว้ในเนือ้หาหนึง่ๆ ในหน้านัน้  โดยทัว่ไปเขียนเชิงอรรถไว้ตามล าดบัท่ีท้ายหน้า

นัน้ๆ ท่ีเนือ้หาท่ีอ้างปรากฏอยู ่ หรืออาจวางเชิงอรรถไว้ท่ีท้ายเร่ืองหรือท้ายบทก็ได้  ถ้าอยูท้่ายเร่ืองให้วาง

เชิงอรรถตอ่จากรายการเอกสารอ้างอิง 

                  การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ตามแบบ APA ใช้ในลกัษณะของการแจ้งหรือขยายความสัน้ๆ เพิ่มเตมิจาก

ในเนือ้หาหรือระบคุ าอนญุาตในการคดัลอกเทา่นัน้ การอ้างอิงในเนือ้หาตามแนวของ APA ใช้ระบบนาม-ปีเป็น

หลกั กลา่วคือ APA ไมไ่ด้ใช้การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ตามแบบท่ีใช้กนัโดยทัว่ไป 

                1) ประเภทของเชิงอรรถ เชิงอรรถมี 2 ประเภท คือ เชิงอรรถขยายความเนือ้หา และเชิงอรรถระบุ

แหลง่และสถานภาพด้านลิขสิทธ์ิ แตล่ะประเภทมีขอบเขตและรูปแบบการเขียนเชิงอรรถ ดงันี ้

          1.1) เชิงอรรถขยายความเนือ้หา (Content Footnotes) เป็นสว่นท่ีผนวกหรือขยายความ/เร่ือง

ในเนือ้หาให้ชดัเจนขึน้ เชิงอรรถนี ้ใช้ระบขุ้อความสัน้ๆ ไมซ่บัซ้อน อาจไมเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบัเนือ้หา ไมค่วรให้

ข้อมลูท่ีไมจ่ าเป็น เพราะจะท าให้ผู้อา่นสบัสนได้ เชิงอรรถประเภทนีค้วรให้ข้อมลูท่ีเสริมแนวคิดหลกัของเร่ืองนัน้ 

อาจเป็นหนึง่ยอ่หน้าสัน้ๆ และไมค่วรยาวมาก ถ้าข้อความท่ีขยายยาวมาก อาจสรุปไว้เป็นสว่นของเนือ้หาหรือ

จดัท าเป็นสว่นผนวกตา่งหากเผยแพร่ทางออนไลน์ ไม่จ าเป็นต้องท าเป็นเชิงอรรถ                   

          1.2) เชิงอรรถระบุแหล่งและสถานภาพด้านลิขสิทธ์ิ (Copyright Permission Footnotes) 

เป็นเชิงอรรถท่ีแจ้งหรือระบแุหลง่ของข้อมลูท่ีผู้ เขียนได้อ้างอิงถึง เพ่ือยืนยนัหรือขยายความข้อความในเนือ้หา 

อาทิ ข้อมลูมาตราสว่นท่ีใช้ หรือการทดสอบ วิธีการค านวณ และตารางท่ีน ามาแสดงไว้หรือท่ีได้น ามาปรับใช้ใน

เนือ้หา พร้อมข้อมลูระบลุิขสิทธ์ิของเจ้าของงาน  ซึง่ผู้ เขียนต้องค านงึถึงเร่ืองลิขสิทธ์ิในการน ามาใช้ด้วย 

     

 

Figure 5.2. Showing the structure diagram for the cruise control system. Adapted from 
Concurrency state models & Java programming (p.163), by 37 J. Magee and J. 
Kramer, 2006, England: John Wiley & Sons. Copyright 2006 by John Wiley & Sons. 
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                 2) ข้อก าหนดในการเขียนเชิงอรรถ 

           2.1)  ระบหุมายเลขก ากบัข้อความ (ในเนือ้หา) ท่ีอ้างอิงและก ากบัเชิงอรรถ โดยใช้เลขอารบกิ 

เรียงตามล าดบั จากข้อความแรกในหน้า หมายเลขของข้อความท่ีต้องการขยายความกบัหมายเลขก ากบั

เชิงอรรถนัน้ต้องตรงกนั และอยูใ่นหน้าเดียวกนั  การพิมพ์หมายเลขก ากบัเชิงอรรถ ให้พิมพ์เลขเป็นลกัษณะ

ตวัพิมพ์ยก (Superscript) ในระยะท่ีสงูกวา่ข้อความเชิงอรรถเล็กน้อย เชน่  1จาก ...   ข้อความในเนือ้หาท่ีอ้างอิง

และสว่นเชิงอรรถ ท่ีอยูแ่ยกกนัคนละหน้า หรืออยูท้่ายเร่ือง  ต้องผา่นการตรวจสอบให้มัน่ใจวา่ล าดบัหมายเลข

ของเชิงอรรถตรงกนักบัหมายเลขก ากบัข้อความท่ีขยาย 

                   ขีดเส้นคัน่ระหว่างสว่นเนือ้หาและสว่นเชิงอรรถท่ีท้ายหน้าแตล่ะหน้า โดยใช้ความยาวของ

เส้นคัน่เทา่กบั 1 ใน 3 องความกว้างของหน้ากระดาษ 

          2.2)  ก าหนดระยะยอ่หน้าของบรรทดัแรกของเชิงอรรถทกุรายการ โดยเว้นระยะยอ่หน้าประมาณ 

0.5 นิว้ สว่นบรรทดัถดัไปของเชิงอรรถทกุรายการ ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้า 

                     2.3) เชิงอรรถท่ีอยูท้่ายเร่ือง ให้รวบรวมไว้เป็นหน้าตา่งหากและอยูต่อ่จากรายการเอกสารอ้างอิง 

ให้จัว่หวัไว้กลางหน้าด้วยค าวา่ “Footnotes” หรือ “เชิงอรรถ”  โดยไมต้่องเน้น กลา่วคือ ไมท่ าเป็นตวัหนา ไมเ่ป็น

ตวัเอน ไมต้่องขีดเส้นใต้ หรือไมต้่องก ากบัด้วยเคร่ืองหมายอญัประกาศคู ่ 

                   ตัวอย่าง การรวบรวมรายการเชิงอรรถไว้ท้ายบท/ท้ายเร่ือง 

 

 

  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Footnotes 

    1A new dietary ingredient is defined as dietary ingredients that were not marketed in  
   the United States in a dietary supplement prior to October 15, 1994.  

    2From the chapters “Motive-Based Trust and Decision Acceptance” and “Societal  
   Orientations: Legitimacy and Connections With Society” in Trust in the Law: Encouraging 
  Public Cooperation With the Police and Courts, by Tom R. Tyler and Yuen J. Huo, 2002,  
  New York: Russell Sage Foundation. Copyright 2002 by the Russell Sage Foundation, 112  
  East 64th Street, New York, NY 10021. Reprinted with permission. 

    3Supplementary data are available on the journal Web site (http://apnm.nrc.ca) or may  
   be purchased from the Depository of Unpublished Data, Document Delivery, CISTI, National  
   Research Council Canada, Building M-55, 1200 Montreal Road, Ottawa, ON K1A 0R6,  
   Canada. DUD 5396. For more information on obtaining material refer to http://cisti -icist.nrc- 
   cnrc.gc.ca/eng/ibp/cisti/collection/unpublished-data.html. 
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            3) รูปแบบการเขียนเชิงอรรถ 

        3.1) การเขียนเชิงอรรถแบบขยายความเนือ้หา  ให้เขียนหมายเลขก ากบัข้อความท่ีต้องการ

ขยาย เป็นเลขเดียวกบัหมายเลขของเชิงอรรถ ซึง่เชิงอรรถอยูท่ี่สว่นท้ายของหน้านัน้ จบข้อความเชิงอรรถด้วย

เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 
 

     ตัวอย่าง การเขียนเชิงอรรถที่ท้ายหน้า 

 

              …….เคร่ืองปรุงรสแบบผงนวั1............................................................................................ 

      _____________________________ 

      1ผงนวั เป็นหนึง่ในภมูิปัญญาของอีสานในการท าเคร่ืองปรุงรส โดยใช้พืชผกัพืน้บ้านหลากชนิด 

   ท่ีออกในฤดกูาลตา่งๆ ผสมกบัข้าวเหนียวและข้าวกล้องแชน่ า้ ข้าวเหนียวนึ่งสกุ ข้าวกล้องนึง่สกุ แล้วน า 

   ไปผา่นกระบวนการอบแห้งและป่น. 
 

 

              

 

         

   

 

 

 

 

    

 

 

ตัวอย่าง Content Footnote: 

    “Under the DSHEA, dietary supplements no longer receive approval from the FDA 

before being marketed unless the supplement contains a new dietary ingredient (DSHEA,    

1994).1 ” 

         ___________________________ 

1A new dietary ingredient is defined as dietary ingredients that were not  
marketed in the United States in a dietary supplement prior to October 15, 1994.  
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                3.2) การเขียนเชิงอรรถแบบระบุแหล่งและสถานภาพด้านลิขสิทธ์ิ  

ประเภทแหล่ง รูปแบบการเขียนเชิงอรรถแบบระบุสถานภาพด้านลิขสิทธ์ิ 
วารสาร 
นิตยสาร  
ส่ือตอ่เน่ืองอ่ืนๆ 

From [or The data in column 1 are from] “Title of Article,” by A. N.  Author and 
C. O. Author, year, Title of Journal, Volume, p. xx. Copyright [year] by the 
Name of Copyright Holder. Reprinted [or adapted] with permission. 
1จาก [หรือ ข้อมลูในคอลมัน์ 1 มาจาก] “ช่ือบทความ,” โดย ช่ือ-สกลุผู้แตง่ 1 และช่ือผู้
แตง่ 2, ปีพิมพ์, ชื่อวารสาร, ปีที,่ น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า. ลิขสิทธ์ิ [ปีลิขสิทธ์ิ] โดย 
ช่ือผู้ ถือลิขสิทธ์ิ. พิมพ์ซ า้ [หรือปรับปรุง] โดยได้รับอนญุาต. 
 

ตัวอย่าง 
___________________________ 
    1จาก “สมเดจ็พระเทพรัตน์กบัการอนรัุกษ์มรดกไทยด้านภาษาไทย,” โดย สพุตัรา  
ศริิวฒัน์, 2553, วชิราวธุานสุรณ์สาร, 29(2), น. 25-40. มลูนิธิพระบรมราชานสุรณ์ 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั เจ้าของลิขสิทธ์ิ. 

หนงัสือ From [or The data in column 1 are from] Title of Book (p. xxx) by A. N. Author 
and C. O. Author, year, Place of Publication: Publisher. Copyright [year] by the 
Name of Copyright Holder. Reprinted [or adapted] with permission. 
       1จาก [หรือ ข้อมลูในคอลมัน์ 1 มาจาก] ชื่อเร่ืองหนงัสือ (น. หรือ p. หรือ pp. เลข
หน้า) โดย ช่ือผู้แตง่ 1 (ชาวตา่งประเทศใช้: อกัษรตวัแรกของช่ือต้น. อกัษรตวัแรกของช่ือ
กลาง. (ถ้ามี) นามสกลุ) และ ช่ือผู้แตง่ 2 (อกัษรตวัแรกของช่ือต้น. อกัษรตวัแรกของช่ือ
กลาง. นามสกลุ), ปีพิมพ์, สถานท่ีพิมพ์: ส านกัพิมพ์. ลิขสิทธ์ิ ปีลิขสิทธ์ิ โดย ช่ือผู้ ถือ
ลิขสิทธ์ิ. พิมพ์ซ า้ [หรือปรับปรุง] โดยได้รับอนญุาต. 
 

ตัวอย่าง 
_____________________________ 
       1จาก คลงัค าในบริบทการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ (น. 49-51), โดย นฤมล 
ปราชญโยธิน, 2556, มหาสารคาม: หจก.อภิชาติการพิมพ์. ลิขสิทธ์ิ 2556 โดย นฤมล 
ปราชญโยธิน. 
_____________________________ 
       2From An easyguide to APA style (pp. 107-108), by B. M. Schwartz, R. E. 
Landrum, and R. A. R. Gurung, 2012, Los Angeles: SAGE, Copyright 2012 by 
SAGE Publications, Inc. 
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ประเภทแหล่ง รูปแบบการเขียนเชิงอรรถแบบระบุสถานภาพด้านลิขสิทธ์ิ 

หนงัสือ (ตอ่) ตัวอย่าง  Copyright Permission Footnote: 
 
“Trust in authority was measured using four items drawn from models of motive-based 
trust (Tyler & Huo, 2002).2” 

_______________________________________________________ 

2From the chapters “Motive-Based Trust and Decision Acceptance” and  

“Societal Orientations: Legitimacy and Connections With Society” in Trust in the Law: 

Encouraging Public Cooperation With the Police and Courts , by Tom R. Tyler and 

Yuen J. Huo, 2002, New York: Russell Sage Foundation. Copyright 2002 by the 

Russell Sage Foundation, 112 East 64th Street, New York, NY 10021. Reprinted with 

permission. 
 
 

3. การเขียนข้อมูลเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบ ตามแบบ APA   

      3.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลเอกสารอ้างอิง  

             วตัถปุระสงค์ของการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง (Listing References) คือ เพ่ือแจ้งรายละเอียดท่ี

ส าคญัเก่ียวกบัเอกสารท่ีผู้ เขียนงานน ามาอ้างไว้ (References) ข้อมลูนีช้ว่ยให้ผู้อา่นสามารถค้นคืนและใช้แหลง่

ได้จริงตามท่ีระบ ุ(Sources)   ข้อมลูการอ้างอิง (Reference Data) จงึต้องถกูต้องและสมบรูณ์  โครงร่างของ

ข้อมลูท่ีประกอบในรายการเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานกุรมตามแบบ APA (APA Style) ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6 ปี

พิมพ์ ค.ศ.2010  ประกอบด้วย ข้อมลู 4 สว่น คือ ช่ือผู้แตง่ (Author)  ปีพิมพ์ (Year of publication)  ช่ือเร่ือง 

(Title) และข้อมลูการพิมพ์ (Publishing Data) โดยใช้รูปแบบการเขียนท่ีมีข้อมลูพืน้ฐาน เคร่ืองหมายวรรคตอน 

ระยะเว้น และการใช้ตวัเอน ดงันี ้

 

                 

                  ข้อมลูเหลา่นีจ้ าเป็นตอ่การบง่ชีห้รือแยกความแตกตา่งของเอกสารท่ีน ามาอ้างกบัเอกสารชิน้อ่ืนท่ี

คล้ายคลงึกนัและจ าเป็นตอ่การค้นหาตอ่ในห้องสมดุ  ในเบือ้งต้นผู้ เขียนงาน ต้องตรวจสอบข้อมลูรายละเอียด

ของเอกสารนัน้อยา่งรอบคอบ ทัง้การสะกดค า โดยเฉพาะช่ือเฉพาะและค าในภาษาตา่งประเทศ  เคร่ืองหมาย

พิเศษ ช่ือเร่ือง ปีพิมพ์ เลม่ท่ี ฉบบัท่ี หมายเลขหน้าของวารสาร รวมถึงข้อมลูใน URL   ผู้ เขียนต้องรับผิดชอบและ

ให้ความส าคญัตอ่ทกุข้อมลูท่ีน าเสนอในรายการเอกสารอ้างอิง เพ่ือแสดงวา่ผู้ เขียนมีความระมดัระวงัและท าให้

          ชือ่ผูแ้ตง่. (ปีพมิพ)์. ชือ่เรือ่ง. ขอ้มลูการพมิพ.์  
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รายการเอกสารอ้างอิงนา่เช่ือถือ ข้อมลูทัว่ไปท่ี APA ก าหนดให้ใช้เพ่ือให้การเขียนรายการเอกสารอ้างอิงมีความ

สม ่าเสมอ คงเส้นคงวา สัน้กระชบั ชดัเจน และค้นหาได้ง่าย ได้แก่ ข้อมลูเก่ียวกบั การใช้ตวัเลข ค าย่อท่ีใช้  และ

การจดัเรียงรายการเอกสารอ้างอิง  

         3.1.1 การใช้ตัวเลข 

                APA ก าหนดใช้เลขอารบิกในรายการเอกสารอ้างอิง แม้วา่หนงัสือหรือวารสารบางช่ือเร่ือง ใช้เลข

โรมนัในการระบหุมายเลขเล่มท่ี ฉบบัท่ี  เชน่ ใช้ Vol. 3 ไมใ่ช้ Vol. III  ทัง้นี ้เป็นเพราะเลขอารบิกใช้พืน้ท่ีน้อยกวา่

และเข้าใจได้เร็ว/ง่ายกวา่เลขโรมนั ยกเว้น กรณีเลขโรมนัเป็นสว่นหนึง่ของช่ือใดๆ ให้คงเลขโรมนัไว้ตามนัน้ เชน่  

เป็นสว่นหนึง่ของช่ือเร่ือง (Attention and Performance XIII)   

         3.1.2 การใช้ค าย่อในเอกสารอ้างอิง 

                  APA ก าหนดใช้ค าย่อในภาษาองักฤษในเอกสารอ้างอิงประเภทหนงัสือสิ่งพิมพ์  ดงันี ้

ค าภาษาอังกฤษ ค าภาษาไทย* 

ค าย่อ ค าเตม็ ค าย่อ ค าเตม็ 

ed. edition - ครัง้ท่ีพมิพ์ 

Rev. ed. Revised edition - ฉบับแก้ไขปรับปรุง 

2nd ed. Second edition - พมิพ์ครัง้ท่ี 2 

Ed. (Eds.) Editor (Editors) บ.ก. บรรณาธิการ (กองบรรณาธิการ) 
Trans. Translator(s) - ผู้แปล 

n.d. no date ม.ป.ป. ไมป่รากฏปีพิมพ์ 
p. (pp.) Page (pages) น. หน้า 
Vol. Volume (as in Vol. 4) - เล่ม (เชน่ เลม่ 4) 
Vols. Volume (as in Vols. 1-4) - เล่ม หรือเล่มที่ (จ านวน/ชว่งเลม่  

เชน่ เลม่ 1-4) 
No. Number - ฉบับที่ 

Pt. Part - ตอนที่ 

Tech. Rep. Technical  Report - รายงานทางวิชาการ 

Suppl. Supplement - ฉบับเพิ่มเตมิ/ฉบับพเิศษ 

      * เป็นค าและค ายอ่ท่ีใช้ในเอกสารการอ้างอิงและการเขียนรายการอ้างอิงของสถาบนัการศกึษาในประเทศ 

        ไทยหลายแหง่   
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       3.1.3 การจัดเรียงรายช่ือเอกสารอ้างอิง  (Order of References in the Reference List) 

                 การน าเสนอรายช่ือเอกสารอ้างอิง (References List) ท้ายบทหรือท้ายเร่ือง ให้เร่ิมต้นท่ีหน้าใหม ่ ใช้

หวัข้อค าว่า “References”  วางไว้ตรงกลางหน้า จดัพิมพ์เอกสารอ้างอิงทัง้หมดทกุช่ือเร่ืองในรูปแบบของการ

พิมพ์เยือ้ง (Hanging indent format) โดยพิมพ์แตล่ะเอกสารให้บรรทดัแรกชิดขอบด้านซ้ายของหน้า (ระยะของ

ขอบตามการตัง้คา่ระยะพิมพ์ของหน้า)  ถ้าข้อมลูยาวกว่า 1 บรรทดั ให้พิมพ์ตอ่เน่ืองในบรรทดัถดัไป โดยขึน้

บรรทดัใหมใ่ห้มีระยะห่างจากขอบซ้ายเยือ้งไปทางขวา ประมาณ 0.5 นิว้  

    ล าดบัการจดัเรียงเอกสารอ้างอิง ในรายการเอกสารอ้างอิง มีหลายแบบ ดงันี ้

1) การเรียงตามล าดับอักษรช่ือ (Alphabetizing Names) เป็นการจดัเรียงตามล าดบัอกัษรช่ือสกลุ

ของผู้แตง่คนแรก ตามด้วยอกัษรตวัแรกของช่ือต้น และใช้กฎตอ่ไปนี ้ในกรณีตา่งๆ  

 การเรียงตามล าดบัอกัษรช่ือสกลุ ตามด้วยช่ือต้น เป็นโครงสร้างการบนัทึกช่ือบคุคลท่ีใช้ในประเทศ

ทางตะวนัตก ซึง่ตา่งจากประเทศทางตะวนัออก ดงันัน้ หากไมแ่นใ่จในการบนัทกึช่ือ ต้องตรวจสอบ

รูปแบบการใช้ช่ือนัน้ หรือตรวจสอบจากการพิมพ์ครัง้ก่อนๆ  

 การเรียงช่ือตามแบบอกัษรตอ่อกัษร ให้ใช้หลกั “nothing precedes something”  

 เชน่ Brown, J. R. เรียงไว้ก่อน Browning, A. R. แม้วา่ i จะมาก่อน j ก็ตาม 
 

           ตัวอย่าง    Singh, Y.,   มาก่อน  Singh Siddhu, N. 

                            Girard, J.-B.,  มาก่อน  Girard-Perregaux, A. S. 

                            Villafuerte, S. A., มาก่อน  Villa-Lobos, J. 

                           Benjamin, A. S.,  มาก่อน  ben Yaakov, D. 
 

 ช่ือท่ีมีค าน าหน้าวา่ M’, Mc, และ Mac ให้เรียงตามอกัษรท่ีปรากฏ ไม่ต้องค านงึถึงเคร่ืองหมาย 

Apostrophe (’)  

             ตัวอย่าง  MacArthur    มาก่อน     McAllister 

                            MacNeil      มาก่อน     M’Carthy 

 ช่ือเดียวกนัท่ีมีตวัเลขบอกล าดบัก่อนหลงัก ากบั ให้เรียงตามล าดบัเลข 

             ตัวอย่าง   Macomber, J,, II   มาก่อน  Macomber, J,, III    

2) การเรียงล าดับงานหลายงานที่ ช่ือผู้แต่งคนแรกเป็นช่ือ/คนเดียวกัน เม่ือจดัเรียงล าดบังาน 

หลายงานท่ีช่ือผู้แตง่คนแรกเป็นช่ือ/คนเดียวกนั ให้ระบช่ืุอผู้แตง่ก่อนแล้วตามด้วยข้อมลูอ่ืนๆ ตามล าดบั ทัง้นี  ้
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ให้ใช้กฎตอ่ไปนีใ้นการจดัเรียงข้อมลูน ารายช่ือเอกสารอ้างอิง 

 รายการฯ ของช่ือผู้แตง่คนเดียวกนั หรือของช่ือผู้แตง่ทกุคนซ า้กนั ให้เรียงรายช่ือตามปีท่ีพิมพ์

งานนัน้ ตามล าดบัน้อยไปมาก 

ตัวอย่าง    Upenieks, V. (2003).  

                 Upenieks, V. (2005).   
    

                Cabading, J. R., & Wright, K. (2000) 

                Cabading, J. R., & Wright, K. (2001) 
 

 เรียงรายการฯ ท่ีช่ือผู้แตง่คนเดียว มาก่อนรายการฯ ท่ีมีช่ือผู้แตง่คนนัน้ร่วมกบัช่ือผู้แตง่คนอ่ืนๆ  

 ตัวอย่าง    Alleyne, R. L. (2001). 

                                           Alleyne, R. L., & Evan, A. J. (1999). 
 

 ช่ือผู้แตง่คนแรกเป็นคนเดียวกนัและช่ือผู้แตง่คนท่ีสอง หรือคนท่ีสามตา่งกนั ให้จดัเรียง

ตามล าดบัอกัษรตวัแรกของนามสกลุของคนท่ีสอง และคนท่ีสามตามล าดบั 

  ตัวอย่าง   Boockvar, K. S., & Burack, O. R. (2007). 

                  Boockvar, K. S., Carlson LaCorte, H., Giambanco, V., Friedman, B.,  

                           & Siu, A. (2006). 

      Hayward, D., Firsching, A., & Brown, J. (1999). 

      Hayward, D., Firsching, A., & Smigel, J. (1999). 

 รายการฯ ของช่ือผู้แตง่คนเดียวกนั หรือของช่ือผู้แตง่ทกุคนซ า้กนั และพิมพ์ในปีเดียวกนั ให้เรียง 

รายการฯ ตามล าดบัอกัษรช่ือเร่ือง ยกเว้น เป็นรายการอ้างอิงของบทความในเอกสารชดุเดียวกนั เชน่ ตอนท่ี 1 

กบัตอนท่ี 2 ให้เรียงรายการฯ ตามล าดบัในชดุ  ไมเ่รียงตามล าดบัอกัษรของช่ือเร่ือง โดยใช้อกัษรภาษาองักฤษ

ตวัพิมพ์เล็ก (a, b, c, d, ….) ตามหลงัปี ในวงเล็บ 

ตัวอย่าง    Baheti, J. R. (2001a). Control … 

                 Baheti, J. R. (2001b). Roles of … 

   3) การเรียงล าดับงานหลายงานที่ ช่ือผู้แต่งคนแรกมีนามสกุลเดียวกัน ให้เรียงรายการตามล าดบั

อกัษรยอ่นามสกลุของช่ือผู้แตง่คนแรก 
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  ตัวอย่าง  Mathur, A. L., & Wallston, J. (1999). 

     Mathur, S. E., & Ahlers, R. J. (1998). 

4) การเรียงล าดับงานหลายงานท่ีผู้แต่งเป็นกลุ่มหรือไม่มีผู้แต่ง เป็นการเรียงล าดบังานของ  

ผู้แตง่ท่ีเป็นองค์กร สถาบนั สมาคม หรือไมมี่ผู้แตง่ ให้เรียงตามอกัษรตวัแรกของช่ือเต็มของกลุม่ผู้แตง่ เชน่ 

ช่ือสมาคม หรือช่ือหนว่ยงานของรัฐบาล ท่ีเป็นหนว่ยงานใหญ่ ตามด้วยหนว่ยงานรอง (ไมใ่ช้ช่ือยอ่)  ถ้าไมมี่ 

ช่ือผู้แตง่ ให้เล่ือนช่ือเร่ืองของงานมาอยูใ่นต าแหนง่ของช่ือผู้แตง่ และเรียงรายการตามอกัษรช่ือเร่ือง 

      

     3.2 แนวทางการเขียนข้อมูลเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบตามแบบ APA                   

             ข้อมลูในเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วย 4 สว่น คือ สว่นช่ือผู้แตง่และช่ือบรรณาธิการ  สว่นปีท่ีพิมพ์  สว่น

ช่ือเร่ือง และสว่นข้อมลูการพิมพ์  แตล่ะสว่นมีรูปแบบและเง่ือนไขการเขียน ดงัตอ่ไปนี  ้

           3.2.1 ส่วนช่ือผู้แต่งและช่ือบรรณาธิการ  

                  1) ช่ือผู้แต่ง 

 ช่ือผู้แตง่ชาวไทย ใช้ช่ือต้นและนามสกลุ โดยไมต้่องมีค าน าหน้านาม ต าแหนง่ทางวิชาการ 

                         ค าเรียกทางวิชาชีพ และต าแหนง่ ยศ ตา่งๆ 

 ช่ือผู้แตง่ชาวตะวนัตก ให้กลบัช่ือของผู้แตง่ทกุคนในรูปแบบ:-  Author, A. A.  

นามสกลุ, √ อกัษรย่อช่ือต้น√อกัษรยอ่ช่ือกลาง (ถ้ามีช่ือกลาง)                 √ = 1 ระยะเว้น 
 

ใช้ส าหรับช่ือผู้แตง่ตัง้แตห่นึง่ถึงเจ็ดคน โดยคัน่ระหวา่งช่ือด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค (Author,  

A. A., Author, B. B., Author, C. C.,…)  ถ้ามีผู้แตง่ตัง้แตแ่ปดคนขึน้ไป ให้ใสช่ื่อผู้แตง่หกชื่อแรก 

ตามด้วยจดุสามจดุ (√ . . . √) แล้วใสช่ื่อผู้แตง่คนสดุท้าย (One Work by Multiple Authors) 

 ตัวอย่าง  

Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath,  L. C., Asgaard,  

           G., . . . Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and 

           attention last for more than 31 days and are more severe with stress,  

           dependence, DRD2 A1 allele, and depressive traits. Nicotine and Tobacco  

         Research, 6, 249-267. doi:10.1080/14622200410001676305 

 

 ถ้าในบญัชีรายการอ้างอิงมีช่ือผู้แตง่ชาวตะวนัตก ท่ีมีนามสกลุและอกัษรย่อช่ือต้น เหมือนกนั  
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                         ให้ใสค่ าเต็มของช่ือต้นก ากบัไว้ในวงเล็บเหล่ียมด้วย 

ตัวอย่าง  

 Janet, P. [Paul]. (1876). La notion de la personnalité [The notion of personality].  

          Revue  Scientifique, 10, 574-575. 

                         Janet, P. [Pierre]. (1906). The pathogenesis of some impulsions. Journal of Abnormal  

                              Psychology, 1, 1-17. 
 

 ถ้าช่ือต้นของช่ือผู้แตง่ชาวตะวนัตก มีเคร่ืองหมายขีดกลางระหวา่งช่ือ (hyphenated) ให้คง 

                         เคร่ืองหมายนัน้ไว้และใสจ่ดุก ากบัอกัษรยอ่ของช่ือ 

ตัวอย่าง   ใช้   Lamour, J.-B.,   ส าหรับช่ือเตม็    Jean-Baptiste Lamour 

 ใช้เคร่ืองหมายจลุภาคคัน่เพ่ือแยกช่ือผู้แตง่หลายคน คัน่เพ่ือแยกนามสกลุและช่ือต้น และคัน่ 

                        เพ่ือแยกช่ือและค าหรือเลขท่ีตอ่ท้ายช่ือ (suffixes เชน่ Jr., III) ส าหรับช่ือผู้แตง่ตัง้แตส่องถึงเจ็ด 

                    คน ให้ใช้เคร่ืองหมาย “&” (หรือ “และ”) ก ากบัหน้าช่ือผู้แตง่คนสดุท้าย 

ตัวอย่าง  

Strong, E. K., Jr., & Uhrbrock, R. S. (1923).  Bibliography on job analysis. In L.  

           Outhwaite (Series Ed.), Personnel Research Series: Vol. 1. Job analysis and  

         the curriculum (pp. 140-146). doi:10.1037/10762-000 

            Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008, May). Enhancing worker  

                       well-being: Occupational health psychologists convene to share their research  

                       on work, stress, and health. Monitor on Psychology, 39(5), 26-29. 

 ระบช่ืุอเตม็ของกลุม่ผู้แตง่ กรณีผู้แตง่หรือผู้ รับผิดชอบเนือ้หาเป็นกลุม่บคุคลหรือนิตบิคุคล เชน่ 

study group, government agency, association, corporation (เชน่ Royal Institute of 

Technology; National Institute of Mental Health) 
 

ตัวอย่าง  

Employee Benefit Research Institute. (1992, February). Sources of health insurance  

          and characteristics of the uninsured (Issue Brief No. 123). Washington, DC:  

           Author. 
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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. 

 

 ถ้าช่ือผู้แตง่ในแหลง่ฯ มีช่ือผู้แตง่หลกัและช่ือบคุคลอ่ืนๆ ท่ีเป็นช่ือผู้ รับผิดชอบงานท่ีมาผนวก ซึง่

ในแหลง่ใช้ค าวา่ “with”  ให้ใสช่ื่อบคุคลอ่ืนๆ เหล่านัน้ ในวงเล็บกลมตอ่ท้ายค าวา่ “with”   

ตัวอย่าง  Bulatao, E. (with Winford, C. A.) 
 

 งานท่ีไมป่รากฏช่ือผู้แตง่ ให้เล่ือนช่ือเร่ืองมาอยูใ่นต าแหน่งของช่ือผู้แตง่ ก่อนปีพิมพ์ และใส่

เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) หลงัช่ือเร่ือง  

ตัวอย่าง  

Six sites meet for comprehensive anti-gang initiative conference. (2006, November  

          /December). OJJDP News @ a Glance. Retrieved from  

          http://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/216684/topstory.html 
 

Heuristic.  (n.d.).  In Merriam-Webster’s online dictionary  (11th ed.).  

           Retrieved from http://www.m-w.com/dictionary/heuristic 

 

Psychoanalysis institute to open. (1948, September 18). [Clipping from an  

            unidentified Dayton, Ohio newspaper.] Copy in possession of author. 
 

                    2) ช่ือบรรณาธิการ 

 รายการเอกสารอ้างอิงส าหรับหนงัสือท่ีมีเฉพาะช่ือบรรณาธิการ (ไมป่รากฏช่ือผู้แตง่) ให้ใสช่ื่อ

บรรณาธิการในต าแหนง่ของช่ือผู้แตง่ และก ากบัด้วยอกัษรยอ่ในวงเล็บกลม ว่า “(Ed.)”  หรือ 

“(Eds.)” ภาษาไทยใช้วา่ “(บ.ก.)” ไว้ท้ายช่ือบรรณาธิการด้วย พร้อมใสเ่คร่ืองหมายมหพัภาค (.) 

หลงัเคร่ืองหมายวงเล็บปิด 
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ตัวอย่าง  

VandenBos, G. R. (Ed.).  (2007).  APA dictionary of psychology. Washington, DC:  

              American Psychological Association. 
 

 รายการอ้างอิงส าหรับบทความในหนงัสือท่ีมีช่ือผู้แตง่และช่ือบรรณาธิการ ให้กลบัช่ือผู้แตง่ 

บทความแตไ่ม่ต้องกลบัช่ือบรรณาธิการของหนงัสือ 

ตัวอย่าง  

Piaget, J. (1988). Extracts from Piaget’s theory (G. Gellerier & J. Langer, Trans.). In K.  

           Richardson & S. Sheldon (Eds.), Cognitive development to adolescence: A  

         reader  (pp. 3-18). Hillsdale, NJ: Erlbaum. (Reprinted from Manual of child 

         psychology, pp. 703-732, by P. H. Mussen, Ed., 1970, New York, NY: Wiley)  

 

 ใช้ค าวา่ “In” หรือ “ใน” น าหน้าช่ือบรรณาธิการของหนงัสือ ช่ือบรรณาธิการ แม้จะเป็น

ชาวตะวนัตก ก็ลงรายการช่ือแบบไมก่ลบัค า (คือ ใช้อกัษรยอ่ช่ือต้น อกัษรย่อช่ือกลาง (ถ้ามี) 

ตามด้วยนามสกลุ) ในกรณีเป็นส่ืออ้างอิง ท่ีมกัมีคณะบรรณาธิการเป็นคณะใหญ่ ให้ใช้ช่ือ

หวัหน้าคณะบรรณาธิการเป็นช่ือน า และตามด้วยค าว่า “et al.”  

รูปแบบ 

 

 

 

 

 ส าหรับหนงัสือท่ีไมมี่ช่ือบรรณาธิการ ให้ใสค่ าวา่ “In” หรือ “ใน” น าหน้าช่ือเร่ืองของหนงัสือ  

รูปแบบ 

 

       

 

 

      

Author, A. A.  (2008). Title of chapter. In E. E. Editor (Ed.), Title of  book (pp. xx-xx).    

              Location: Publisher. 
 

 Author, A. A.  (2008). Title of chapter. In Title of book (pp. xx-xx). Location: Publisher. 
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           3.2.2  ส่วนปีพมิพ์ (Publication Date) 

 ใสปี่ท่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวงเล็บกลม (ส าหรับงานท่ีไมมี่การจดัพิมพ์หรือไมไ่ด้จดัพิมพ์ตาม

กระบวนการพิมพ์ ให้ใสปี่ท่ีผลิตงานนัน้) 

 ส าหรับนิตยสาร จดหมายข่าว และหนงัสือพิมพ์ ให้ใส่ปีและเดือนวนั ท่ีแน่นอน (เดือน หรือ เดือน

และวนั) โดยใช้เคร่ืองหมายจลุภาค (,) แยกปีกบัเดือนวนั  

ตัวอย่าง  

     Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008, May). Enhancing worker  

                  well-being: Occupational health psychologists convene to share their research on  

                  work, stress, and health. Monitor on Psychology, 39(5), 26-29.  
 

     Schwartz, J. (1993, September 30).  Obesity affects economic, social status. The  

                  Washington Post, pp. A1, A4.  
 

 ส าหรับ papers และ posters ท่ีเสนอในการประชมุ ให้ใส่ปีและเดือนของการประชมุไว้ในวงเล็บ

กลม  คัน่ปีและเดือนด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค (,) 

รูปแบบ 

 

 

 

 ตัวอย่าง  

Liu, S. (2005, May).  Defending against business crises with the help of intelligent agent  

          based early warning solutions. Paper presented at the Seventh International  

          Conference on Enterprise Information Systems, Miami, FL. Abstract retrieved from 

                               http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm 

 ระบคุ าวา่ “In press” ในวงเล็บกลมให้แก่บทความท่ีได้รับการตอบรับการลงพิมพ์ในวารสาร แตย่งั

มิได้ตีพิมพ์ ไม่ใส่ปีที่พมิพ์จนกวา่จะได้ตีพิมพ์แล้ว  (ส าหรับรายการเอกสารอ้างอิงท่ียงัอยูใ่น

กระบวนการจดัพิมพ์ หรืออยู่ในระหวา่งการปรับปรุง ให้ระบขุ้อความ เพ่ือแสดงว่า เอกสารได้รับการ

ตอบรับให้จดัพิมพ์) 

Presenter, A. A. (Year, Month). Title of paper or poster. Paper or poster session presented 

          at the meeting of Organization Name, Location. 
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ตัวอย่าง  

Briscoe, R. (in press). Egocentric spatial representation in action and perception.   

           Philosophy and Phenomenological Research. Retrieved from  

         http://cogprints.org/5780/1/ECSRAP.F07.pdf 

Ting, J. Y.,  Florsheim, P., & Huang, W. (2008).  Mental health help-seeking in ethnic  

         minority populations: A theoretical perspective. Manuscript submitted for  

         publication. 

 

 ถ้าไมมี่ปีท่ีพิมพ์ปรากฏในแหลง่ส าคญัของข้อมลู (อาทิ หน้าปกในของหนงัสือ) ให้ใช้ว่า “n.d.” ใน

วงเล็บกลม (n.d. = no date) 

ตัวอย่าง  

Heuristic.  (n.d.).  In Merriam-Webster’s online dictionary  (11th ed.). Retrieved from  

           http://www.m-w.com/dictionary/heuristic 
 

 ระบชุว่งของปีท่ีพิมพ์ (ปีแรกและปีท้ายสดุ) ส าหรับงานหลายเลม่จบท่ีเป็น multivolume work หรือ 

several letters from the same collection  

ตัวอย่าง  

Koch, S. (Ed.). (1959-1963).  Psychology: A study of science (Vols. 1-6). New York, NY:  

           McGraw-Hill. 

 ส าหรับ Archival sources ให้ระบปีุท่ีผลิตโดยประมาณปีตามเหตกุารณ์ท่ีใกล้เคียง อยา่งมีเหตผุล 

(อาจไมใ่ชปี่ท่ีอยูใ่นเอกสาร) โดยใช้ค ายอ่ว่า  “ca.” ในวงเล็บเหล่ียม (ca. = circa)  

 ใสเ่คร่ืองหมายมหพัภาค (.) หลงัเคร่ืองหมายวงเล็บเหล่ียม ปิด 
 

ตัวอย่าง  

[Allport, A.?]. [ca. 1937]. Marion Taylor today—by the biographer. Unpublished  

           manuscript, Marion Taylor Papers.  Schlesinger Library, Radcliffe College, 

           Cambridge, MA. 
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           3.2.3 ส่วนช่ือเร่ือง (Title) 

                  1) ช่ือบทความหรือช่ือบทในหนังสือ (Article or chapter title) 

 ใช้อกัษรตวัใหญ่เฉพาะอกัษรตวัแรกของค าแรกของช่ือเร่ืองหลกัและค าแรกของช่ือเร่ืองยอ่ย 

(subtitle) รวมทัง้อกัษรตวัแรกของช่ือเฉพาะตา่งๆ ในช่ือเร่ือง  

ตัวอย่าง   

Mental and nervous diseases in the Russo-Japanese war:  A historical analysis. 
 

 ช่ือบทความหรือช่ือบทในหนงัสือ ไมใ่ช้ตวัเอนหรือใสเ่คร่ืองหมาย quotation marks และท้ายช่ือ

เร่ืองใสเ่คร่ืองหมายมหพัภาค (.) เสมอ 

ตัวอย่าง 

       Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008, May). Enhancing worker  

                 well-being: Occupational health psychologists convene to share their research on  

                 work, stress, and health. Monitor on Psychology, 39(5), 26-29.  
 

                   Haybron, D. M. (2008).  Philosophy and the science of subjective well-being. In M. Eid & 

                             R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17-43). New York,  

                             NY: Guilford Press.   

 

 2) ช่ือส่ือต่อเน่ือง (Periodical title: Journal, newsletters, magazines) 

 ใช้ช่ือเตม็ส าหรับช่ือส่ือตอ่เน่ือง และใช้อกัษรตวัใหญ่ส าหรับอกัษรตวัแรกของค าทกุค าในช่ือของส่ือ

ตอ่เน่ือง โดยท าช่ือส่ือตอ่เน่ือง ให้เป็นตัวเอน 
 

ตัวอย่าง         Social Science Quarterly                 

                  3) ช่ือส่ือไม่ต่อเน่ือง: หนังสือและรายงาน (Nonperiodicals: Books and reports) 

 ใช้อกัษรตวัใหญ่เฉพาะอกัษรตวัแรกของค าแรกของช่ือเร่ืองหลกัและช่ือเร่ืองย่อย (subtitle) รวมทัง้

อกัษรตวัแรกของช่ือเฉพาะตา่งๆ ในช่ือเร่ือง โดยท าให้ช่ือเร่ืองของส่ือไม่ตอ่เน่ือง เป็นตัวเอน 

 ระบขุ้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการพิมพ์ในวงเล็บกลมตอ่ท้ายช่ือเร่ือง เพื่อท าให้เฉพาะเจาะจงและเพื่อ

การค้นคืนได้ถกูต้องตรงช่ือเร่ืองท่ีต้องการ ข้อมลูในวงเล็บกลม เชน่ ครัง้ท่ีพิมพ์ หมายเลขของ
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รายงาน หรือหมายเลขของเลม่หนงัสือ  โดยข้อมลูในวงเล็บกลมไมต้่องท าเป็นตวัเอนและไมต้่องใส่

เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) ระหวา่งช่ือเร่ืองกบัข้อมลูในวงเล็บกลม 

ตัวอย่าง   

Development of entry-level tests to select FBI special agents  (Publication No.  

         FR-PRD-94-06). 
 

 ถ้าหนงัสือหรือรายงานท่ีน ามาอ้างอิงเป็นสว่นหนึง่ของชดุหรือเป็นส่วนย่อยของสว่นอ่ืนท่ีใหญ่ 

กวา่และมีช่ือเร่ืองของชดุหรือช่ือกลุม่/คอลเล็กชนัระบไุว้ ให้ระบช่ืุอเร่ืองของชดุ ตามด้วย 

ช่ือเร่ืองของสว่นย่อยหรือของคอลเล็กชนันัน้ๆ เป็นเสมือนช่ือเร่ืองสว่นท่ีสอง หรือช่ือเร่ืองยอ่ย 

 จบช่ือเร่ืองด้วยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 
 

ตัวอย่าง   

                    Strong, E. K., Jr., & Uhrbrock, R. S. (1923).  Bibliography on job analysis. In L.  

                                Outhwaite (Series Ed.), Personnel Research Series: Vol. 1. Job analysis and  

                           the curriculum  (pp. 140-146). doi:10.1037/10762-000 
      

                4) ข้อมูลพเิศษในช่ือเร่ือง (Nonroutine information in titles) 

 ถ้าต้องการระบขุ้อมลูพิเศษอ่ืนๆ ท่ีส าคญัก ากบัช่ือเร่ือง เพื่อชีเ้ฉพาะเจาะจงหรือเพ่ือประโยชน์ 

ในการค้นคืน สามารถใสข้่อมลูรูปแบบ (form/format) หรือสญัลกัษณ์ (notation) ไว้ในวงเล็บ

เหล่ียมตามหลงัช่ือเร่ืองและข้อมลูเก่ียวกบัการพิมพ์/เผยแพร่เพิ่มเตมิในวงเล็บกลม (ถ้ามี)  

ให้ใช้อกัษรตวัแรกของสญัลกัษณ์เป็นอกัษรตวัใหญ่ ตวัอยา่งของสญัลกัษณ์สว่นหนึง่ท่ีชว่ยระบุ 

เพ่ือชีเ้ฉพาะเจาะจงงาน 
 

Notation 

[Letter to the editor]            [Special issue]                   [Special section]          

[Monograph]                      [Abstract]                            [Audio podcast]                 

[Data file]                           [Brochure]                           [Motion picture]             

[Lecture notes]                  [CD]                                    [Computer software] 

[Video webcast]                [Supplemental material] 
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ตัวอย่าง   

Greenfield, P., & Yan, Z. (Eds.). (2006). Children, adolescents, and the Internet [Special  

           section]. Developmental Psychology, 42, 391-458.    
        

Marshall-Pescini, S., & Whiten, A. (2008).  Social learning of nut-cracking behavior in  

           East  African sanctuary-living chimpanzees (Pan troglodytes schweinfurthii)  

           [Supplement  material].  Journal of Comparative  Psychology, 122, 186-194. 

           doi:10.1037/0735-7036.122.2.186                   

                  Thomas, N. (Ed.). (2002).  Perspectives on the community college: A journey of  

                          discovery [Monograph]. Retrieved from http://eric.ed.gov/ 
 

            3.2.4 ส่วนข้อมูลการพมิพ์ (Publication Information) 

                        1) ข้อมูลการพมิพ์ ในส่ือต่อเน่ือง: วารสาร จดหมายข่าว นิตยสาร  

                            (Periodical title: Journal, newsletters, magazines) 

 ระบหุมายเลขปีท่ี/เลม่ท่ี (Volume number) ตามหลงัช่ือส่ือตอ่เน่ือง โดยไมต้่องใส่ค าว่า “Vol.” 

 หน้าหมายเลข และท าให้เป็นตัวเอน 

ตัวอย่าง   Social Science Quarterly, 84, 508-525.  
 

 ถ้าส่ือตอ่เน่ืองระบหุมายเลขฉบบัท่ี (Journal issue number) ในกรณีท่ีแตล่ะฉบบัมีเลขหน้า 

ไมต่อ่เน่ืองจากฉบบัก่อนหน้า (แตล่ะฉบบัขึน้เลขหน้าหนึ่งใหม)่ ให้ใสห่มายเลขฉบบัท่ีไว้ใน 

วงเล็บกลม ตามหลงั Volume number โดยไมต้่องท าให้หมายเลขฉบบัท่ีในวงเล็บกลม  

เป็นตวัเอน จากนัน้ระบเุลขหน้าท่ีเป็นชว่งเลขตามท่ีบทความนัน้ปรากฏในฉบบั  

 จบสว่นข้อมลูการพิมพ์ด้วยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 
 

ตัวอย่าง   

Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E. & Price, M. (2008, May). Enhancing worker  

               well-being: Occupational health psychologists convene to share their research 

               on work, stress, and health. Monitor on Psychology, 39(5), 26-29.  
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 โดยทัว่ไป ไมร่ะบช่ืุอและสถานท่ีตัง้ของส านกัพิมพ์ ส าหรับส่ือตอ่เน่ืองในรายการเอกสารอ้างอิง

เพราะจะท าให้รายการยาวเพิ่มขึน้ 

       2) ข้อมูลการพมิพ์ ในส่ือไม่ต่อเน่ือง: หนังสือและรายงาน 

           (Nonperiodicals: Books and reports) 

 ระบตุ าแหนง่ท่ีตัง้ของส านกัพิมพ์ (เมืองและรัฐ ในกรณีอยูน่อกประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เมือง 

และประเทศ) ตามท่ีปรากฏในแหลง่ (หน้าปกใน) ของหนงัสือ รายงาน แผน่พบั และส่ือไมต่อ่ 

เน่ืองประเภทอ่ืนๆ 

รูปแบบ  

 

 

 
 

    
ตัวอย่าง  

                 VandenBos, G. R. (Ed.).  (2007).  APA dictionary of psychology. Washington, DC:  

                               American Psychological Association. 
 

 ถ้าช่ือส านกัพิมพ์เป็นช่ือมหาวิทยาลยัและมีช่ือของรัฐหรือช่ือจงัหวดัรวมอยูใ่นช่ือของ 

มหาวิทยาลยัด้วย  ไม่ต้องระบช่ืุอรัฐหรือช่ือจงัหวดัซ า้ในช่ือสถานท่ีตัง้ส านกัพิมพ์ 

 ใช้ช่ือรัฐและอาณานิคมในประเทศสหรัฐอเมริกาแบบย่อในรูปรหสั โดยใช้อกัขระสองตวัของ

รหสัไปรษณีย์ของรัฐตา่งๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นอกัษรตวัพิมพ์ใหญ่ 2 อกัขระ 

แบบไมมี่จดุก ากบั (เชน่ New York ใช้  NY) การอ้างอิงช่ือสถานท่ีตัง้ของส านกัพิมพ์นอก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ระบช่ืุอเมืองและช่ือประเทศ ตามรูปแบบการเขียนช่ือภมูิศาสตร์ 

ท่ีเป็นสากล 

 

 

 

 
 

      Author, A. A. (1967). Title of work. Location: Publisher. 

       Editor, A. A. (Ed.). (1986). Title of work. Location: Publisher. 
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ช่ือรัฐ รหัสช่ือรัฐ ช่ือรัฐ รหัสช่ือรัฐ 
Alabama AL Missouri MO 
Alaska AK Montana MT 
American Samoa AS Nebraska NE 
Arizona AZ Nevada NV 
Arkansas AR New Hampshire NH 
California CA New Jersey NJ 
Canal Zone CZ New Mexico NM 
Colorado CO New York NY 
Connecticut CT North Carolina NC 
Delaware DE North Dakota ND 
District of Columbia DC Ohio OH 
Florida FL Oklahoma OK 
Georgia GA Oregon OR 
Guam GU Pennsylvania PA 
Hawaii HI Puerto Rico PR 
Idaho ID Rhode Island RI 
Illinois IL South Carolina SC 
Indiana IN South Dakota SD 
Iowa IA Tennessee TN 
Kansas KS Texas TX 
Kentucky KY Utah UT 
Louisiana LA Vermont VT 
Maine ME Virginia VA 
Maryland MD Virgin Island VI 
Massachusetts MA Washington WA 
Michigan MI West Virginia WV 
Minnesota MN Wisconsin WI 
Mississippi MS Wyoming WY 
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 ใช้เคร่ืองหมายทวิภาค “ : ” คัน่ระหว่างช่ือสถานท่ีตัง้กบัช่ือส านกัพิมพ์  โดยไมต้่องเว้นระยะ 

หน้าเคร่ืองหมายทวิภาค 

 ระบช่ืุอส านกัพิมพ์ในรูปแบบท่ียอ่/สัน้ท่ีสามารถเข้าใจได้ การเขียนช่ือสมาคม บริษัท และ 

โรงพิมพ์ของมหาวิทยาลยั ให้ละค าท่ีไมจ่ าเป็นในการเจาะจงช่ือส านกัพิมพ์ออก เชน่ ค าวา่ 

Publishers, Co., และ Inc. แตใ่ห้คงค าว่า “Books” และ “Press” ไว้ 
 

 ถ้าในหน้าปกในของหนงัสือระบสุถานท่ีตัง้ส านกัพิมพ์ตัง้แตส่องแหง่ขึน้ไป ให้ใช้สถานท่ีอนัดบั 

แรก หรือถ้าต้องการระบเุจาะจง ให้ใช้สถานท่ีตัง้ท่ีเป็น Publisher’s home office 

 กรณีท่ีช่ือผู้แตง่เป็นช่ือส านกัพิมพ์ด้วย ให้ใช้ค าวา่ “Author” ในต าแหนง่ของช่ือส านกัพิมพ์เพ่ือ 

ชีว้า่ช่ือส านกัพิมพ์เป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้แตง่ 

 จบสว่นข้อมลูการพิมพ์ด้วยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 
 

ตัวอย่าง  

Real Academia Espaňola. (2001). Diccionario de la lengua espaňola [Dictionary  

            of the Spanish  language] (22nd ed.). Madrid, Spain: Author. 

ตัวอย่าง    

New York, NY: McGraw-Hill.                   Washington, DC: Author. 

Newbury Park, CA: Sage.                       Pretoria, South Africa: Unisa. 

                  3) ข้อมูลแหล่งและต าแหน่งท่ีตัง้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

            การพิมพ์ในสภาพแวดล้อมทางออนไลน์ได้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจดัพิมพ์เป็น 

อยา่งมาก และยงัชว่ยในการกระตุ้นหรือสนบัสนนุการจดัท า ปรับปรุง และแบง่ปันงานวิจยัระหวา่งนกัวิจยั 

มากขึน้ อยา่งไรก็ตาม การแพร่กระจายของสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ได้น าไปสูก่ารพิมพ์แบบใหมห่ลาย 

แบบด้วยเหมือนกนั  บทความท่ียงัไมไ่ด้รับการกลัน่กรอง อาจได้รับการเผยแพร่ผา่นอินเทอร์เน็ตได้ทนัที 

การเช่ือมโยงไปยงัวสัดผุนวกหรือวสัดปุระกอบ อาทิ Long data sets และวีดทิศัน์ ซึง่สามารถน ามาฝังรวม 

อยูใ่นบทความทางอิเล็กทรอนิกส์ และท าให้เข้าถึงได้ด้วยการคลิกเลือกอย่างง่ายๆ  รวมถึง การแก้ไขข้อมลู 

ให้ถกูต้อง ท่ีแตเ่ดมิต้องไปหมายเหตขุ้อความไว้ในฉบบัตอ่ไปของวารสาร ปัจจบุนัสามารถท าการปรับปรุง 

ได้อยา่งง่ายดายบนไฟล์ออนไลน์โดยไมต้่องแจ้ง/ประชาสมัพนัธ์ก่อน  สภาวะเหล่านี ้เรียกวา่เป็นวิถีใหม่ 

ของเส้นทางสารสนเทศดจิิทลั 
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            ในสภาพแวดล้อมใหมนี่ ้รูปแบบการอ้างถึงวสัดแุบบเก่า อาจน ามาใช้ไมไ่ด้อีกตอ่ไป ทัง้ 

วิธีการแยกเวอร์ชัน่ออนไลน์ของบทความออกจากเวอร์ชัน่ท่ีตีพิมพ์ลา่สดุ หรือวิธีตดัสิน “version of record”  

ท่ีเดมิมีความไมช่ดัเจน  

               4) การระบุข้อมูลการพมิพ์ส าหรับแหล่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sources)  

                       การระบขุ้อมลูแหลง่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sources) ท่ีมีการเช่ือมโยงด้วย URL  

ซึง่ APA (2010, pp. 189-192 ) ได้ก าหนดเง่ือนไข ท่ีต้องค านงึถึง ดงัตอ่ไปนี ้ 

                       4.1) การเขียน URL ท่ีท้ายรายการเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานกุรม ท่ียาวมากกวา่ 1 บรรทดั 

 เม่ือต้องการตดัข้อมลูใน URL เพ่ือตอ่ในบรรทดัถดัไป ห้ามใช้ – (hyphen) คัน่ ให้ตดัความท่ีหน้าเคร่ืองหมาย

ใดๆ ท่ีมีใน URL ลงบรรทดัถดัไป (ยกเว้น ห้ามตดัท่ี http://) 

                       4.2) ไม่ใส่เคร่ืองหมายมหัพภาค (a period) ที่ท้าย URL ทัง้นี ้เพ่ือหลีกเล่ียงกรณีท่ี  

จดุเป็นสว่นหนึง่ของ URL  เง่ือนไขนีไ้มใ่ชป่ระเด็นของ APA Style  แตเ่ป็นประเดน็ในเร่ืองของการสืบค้น 

                       4.3) ผู้ เขียนรายการอ้างอิงหรือบรรณานกุรม ต้องทดสอบการลิงค์โยงให้แนใ่จก่อนเขียน URL 

นัน้ลงในรายการอ้างอิงฯ กรณีท่ีเอกสารท่ีอ้างอิงได้ถกูย้ายออกไปแล้ว ให้ปรับปรุง URL ให้ตรง  เพ่ือให้การ 

ลิงค์โยงเป็นต าแหนง่ท่ีถกูต้อง ถ้าไมส่ามารถค้นพบเนือ้หาท่ีอ้างอิงตามลิงค์เดมิ ให้แทนท่ีด้วยแหลง่อ่ืนท่ี 

ตรงกนั หรือแทนกนัได้ (เชน่ เดมิลิงค์ท่ี URL ของฉบบัร่าง ให้เปล่ียนไปลิงค์ท่ี URL ของฉบบัจริงลา่สดุแทน) 

                       4.4) ไม่ใส่วันเดือนปีที่ค้นคืน  (retrieval dates) ยกเว้น เป็นการค้นจากแหลง่ท่ีมีธรรมชาติ 

ของการเปล่ียนแปลงการน าเสนอสารสนเทศบอ่ยครัง้  คือ เปล่ียน URL บอ่ยๆ (เชน่ วิกิ Wikis)  

            ตวัอย่าง  การเขียนรายการอ้างอิงจากเว็บเพจท่ีระบวุนัท่ีสืบค้น 

     New child vaccine gets funding boost. (2001). Retrieved March 21, 2001, from  

                   http://news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp 
 

 

4. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงตามแบบ APA ส าหรับประเภทของเอกสาร 11 กลุ่ม 

           APA ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6 ได้จดัท าตวัอย่างรายการเอกสารอ้างอิงตามแบบ APA (Examples of 

References in APA Style) จ านวน 77 ตวัอย่าง (หมายเลขตอ่เน่ืองกนั 1-77)  ท่ีมีการใช้มาก โดยจดักลุม่

รายการเอกสารอ้างอิง ออกเป็น 11 กลุม่ (Categories) ตามรูปแบบการน าเสนอเนือ้หาของเอกสารท่ีเผยแพร่ 

ในปัจจบุนั คือ 1) วารสาร/ส่ือตอ่เน่ืองอ่ืนๆ 2)  หนงัสือ หนงัสืออ้างอิง และบทในหนงัสือ 3)  รายงานทางเทคนิค

และรายงานวิจยั 4)  เอกสารการประชมุทางวิชาการ/การสมัมนา/การอภิปราย  5)  ดษุฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ 
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6)  บทวิจารณ์ ค าวิจารณ์ 7)  ส่ือโสตทศัน์  8)  ชดุข้อมลู ซอฟต์แวร์ อปุกรณ์และเคร่ืองมือวดั  9)  งานท่ีไมไ่ด้

จดัพิมพ์และงานท่ีจดัพิมพ์อยา่งไมเ่ป็นทางการ 10)  เอกสารจดหมายเหตแุละคอลเล็กชนัจดหมายเหต ุ และ  

11)  ข้อความส่ือสารในสงัคมออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต ตวัอยา่งท่ีมากกว่านี ้สามารถดไูด้จากเว็บไซต์ของ APA 

(The APA Style website) ท่ี  www.apastyle.org 
 

      4.1 วารสารหรือส่ือต่อเน่ืองอ่ืนๆ  (Periodicals)  

           ขอบเขตของ periodicals ครอบคลมุส่ือท่ีเผยแพร่เป็นวาระ โดยทัว่ไป อาทิ  journals, magazines, 

newspapers, และ newsletters      

              รูปแบบโดยท่ัวไป: 

 

      Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Periodical, xx,  

                pp-pp. doi:xx.xxxxxxxxxx   

      Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Periodical, xx,  

                 pp-pp. Retrieved from http://www.xxxxxxxx 

 

       1) บทความวารสารที่มีเลข DOI   (Journal article with DOI) (DOI=Digital Object Identifier) 

   Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the  

      survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229.  

      doi:10.1037/0278-6133.24.2.225 
 

       2) บทความวารสารที่มีเลข DOI มีผู้แต่งมากกว่า 7 คน   

          (Journal article with DOI, more than seven authors)                  

         Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., . . .  

                  Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more  

                  than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and  

                  depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267. doi:10.1080 

                   /14622200410001676305 
 

 ถ้าอ้างอิงในเนือ้หา ใช้ว่า  ...... (Gilbert  et al., 2004). 
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 ใสช่ื่อผู้แตง่ตัง้แตห่นึง่ถึงเจ็ดคนในรายการอ้างอิง (ถ้ามีช่ือผู้แตง่ตัง้แตแ่ปดคนขึน้ไป ใสช่ื่อหกคนแรก 

เคร่ืองหมายจลุภาค ตามด้วยจดุสามจดุ โดยเว้นหนึง่ระยะระหวา่งจดุ แล้วตามด้วยช่ือผู้แตง่คนสดุท้าย) 

 อกัษรตวัแรกของค าทกุค าในช่ือวารสารภาษาองักฤษ ให้ใช้อกัษรตวัใหญ่ ยกเว้นค าสนัธาน บพุบท 
 

        3) บทความวารสารที่ไม่มีเลข DOI  

              (Journal article without DOI (when DOI is not available)) 

   Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between  

            perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology,  

          2(2),  38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap 
 

         Light,  M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the  

                  United States and its implications for local law enforcement. Law Enforcement Executive 

               Forum Journal, 8(1), 73-82.  
 

 กรณีท่ีแตล่ะฉบบัของวารสารเร่ิมต้นด้วยหน้าท่ี 1 ให้ระบหุมายเลขของฉบบัท่ีของวารสารฉบบันัน้ด้วย 

 ถ้าบทความท่ีอ้างอิงไมมี่หมายเลข DOI และบทความถกูค้นคืนมาแบบออนไลน์ ให้ใส่ URL ของ 

journal home page นัน้ โดยไม่ต้องระบุวันท่ีสืบค้น (no retrieval date) 

 

 4) บทความวารสารท่ีไม่มีเลข DOI  

      (Journal article without DOI, title translated into English, print version) 

   Guimard, P., & Florin, A. (2007). Les évaluations des enseignants en grande section de  

             maternelle sont-elles prédictives des difficultés de lecture au cours préparatoire? [Are  

             teacher ratings in kindergarten predictive of reading difficulties in first grade?]. Approche  

           Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant,  19, 5-17.  
 

 ถ้าบทความท่ีอ้างถึงเป็นฉบบัดัง้เดมิท่ีไมใ่ชภ่าษาองักฤษ ให้ใช้ช่ือเร่ืองของบทความฉบบัดัง้เดมิและให้

ก ากบัด้วยช่ือเร่ืองท่ีแปลเป็นภาษาองักฤษไว้ในวงเล็บเหล่ียม 

 ถ้าบทความท่ีอ้างถึงเป็นฉบบัท่ีแปลเป็นภาษาองักฤษ ให้ใช้ช่ือเร่ืองของบทความฉบบัภาษาองักฤษ โดย

ไมต้่องใสไ่ว้ในวงเล็บเหล่ียม 
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        5) บทความวารสารที่มีเลข DOI เป็นสิ่งพมิพ์ออนไลน์ที่ออกล่วงหน้า 

         (Journal article with DOI, advance online publication) 

    Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies.  

             Knowledge Management Research & Practice. Advance online publication.  

          doi:10.1057/palgrave.kmrp.8500141 
 

 วารสารนีมี้ก าหนดออก 4 ฉบบัตอ่ปี และเผยแพร่แตล่ะบทความในรูปออนไลน์ด้วย ทนัทีท่ีปิดเลม่ แตล่ะ

บทจะมีเลข DOI ก่อนมีการก าหนดเลม่ปีท่ี ฉบบัท่ี หรือเลขหน้า 

 ถ้าไมมี่เลข DOI และได้ค้นบทความทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบ ุURL ของโฮมเพจของวารสารนัน้ ใช้วลี 

“Advance online publication” หรือ “สิ่งพิมพ์ออนไลน์ท่ีออกล่วงหน้า” ไว้หน้าเลข DOI หรือ URL  

 ค าจ ากดัความของ advance online publication มีความหลากหลายตามการปฏิบตัขิอง journal 

publishers แตโ่ดยทัว่ไป หมายถึง peer-reviewed work  อยา่งไรก็ตาม เนือ้หาของบทความอาจถกู

ปรับปรุงหรือเปล่ียนรูปแบบตามการผลิตลา่สดุ 

 ตดิตาม Update ข้อมลูปีท่ีพิมพ์ของงาน ให้เป็นข้อมลู/เวอร์ชัน่ลา่สดุ ถ้าสามารถท าได้ 
 

        6) บทความท่ีอยู่ในระหว่างจัดพมิพ์ท่ีถูกโพสต์ใน A preprint archive 

     (In-press article posted in a preprint archive)   

   Briscoe, R. (in press). Egocentric spatial representation in action and perception. Philosophy 

           and Phenomenological Research. Retrieved from http://cogprints.org/5780/1  

             /ECSRAP.F07.pdf 
 

        7) บทความในนิตยสาร (Magazine article) 

   Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008, May). Enhancing worker well- 

             being: Occupational health psychologists convene to share their research on work,  

             stress, and health. Monitor on Psychology, 39(5), 26-29.  
 

        8) บทความในนิตยสารออนไลน์ (Online magazine article)  

   Clay, R. (2008, June). Science vs. ideology: Psychologists fight back about the misuse of  

             research. Monitor on Psychology, 39(6).  Retrieved from http://www.apa.org/monitor/ 
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        9) บทความในจดหมายข่าวไม่มีผู้แต่ง (Newsletter article, no author) 

   Six sites meet for comprehensive anti-gang initiative conference. (2006, November/December).  

            OJJDP News @ a Glance. Retrieved from http://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance 

           /216684/topstory.html  
         

       10) บทความในหนังสือพมิพ์ (Newspaper article)  

   Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington 

          Post, pp. A1, A4. 

 

 ใส ่p. หรือ  pp. หน้าหมายเลขหน้าส าหรับบทความในหนงัสือพิมพ์ 

 ถ้าบทความปรากฏในหน้าท่ีไมต่อ่เน่ือง ให้ระบทุกุเลขหน้า โดยแยกแตล่ะหมายเลขด้วยเคร่ืองหมาย

จลุภาค เชน่ pp. B1, B3, B5-B7 
 

       11) บทความในหนังสือพมิพ์ออนไลน์ (Online newspaper article) 

   Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York Times.   

            Retrieved from http://www.nytimes.com 
 

12) วารสารฉบับพเิศษหรือภาคพเิศษ (Special issues or section in a journal)  

   Haney, C., & Wiener, R. L. (Eds.). (2004). Capital punishment in the United States [Special  

            issue].  Psychology, Public Policy, and Law, 10(4). 
 

         Greenfield, P., & Yan, Z. (Eds.). (2006). Children, adolescents, and the Internet [Special 

                   section].  Developmental Psychology, 42, 391-458. 
 

 การอ้างอิงวารสารฉบบัพิเศษหรือภาคพิเศษ ให้ระบช่ืุอบรรณาธิการและช่ือเร่ืองของฉบบันัน้ๆ ด้วย

วารสารฉบบัหรือภาคพิเศษ ท่ีไมมี่ช่ือบรรณาธิการ ให้เล่ือนช่ือเร่ืองของฉบบัมาอยูใ่นต าแหนง่ของ 

ช่ือผู้แตง่ ก่อนปีท่ีพิมพ์ และจบด้วยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) การจดัเรียงรายการอ้างอิงท่ีขึน้ต้น 

ด้วยช่ือเร่ือง ให้เรียงตามล าดบัอกัษรตวัแรกของช่ือเร่ือง 

 ระบชุว่งของหมายเลขหน้า ของสว่นภาคพิเศษ [Special section].  

 การอ้างอิงบทความในวารสารฉบบัพิเศษ [Special issue]. ให้ใช้รูปแบบพืน้ฐานตามตวัอยา่งท่ี 1-4 
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13) สิ่งพมิพ์ฉบับพเิศษเป็นส่วนหน่ึงของวารสารฉบับปลีก  

             (Monograph as part of journal issue) 

   Ganster, D. C., Schaubroeck, J., Sime, W. E. & Mayes, B. T. (1991). The nomological validity of  

            the Type A personality among employed adults [Monograph]. Journal of Applied  

          Psychology, 76, 143-168. doi:10.1037/0021-9010.76.1.143  
 

 ส าหรับวารสารฉบบัปลีกท่ีเผยแพร่เร่ืองเฉพาะแบบจบในคราวเดียว (monograph) และหมายเลขฉบบัท่ี 

ให้ใสห่มายเลขฉบบัท่ีในวงเล็บกลม (ไมเ่อน) ตามด้วยหมายเลขล าดบัท่ี เชน่ 58(1), Serial No. 231. 

 ส าหรับฉบบัปลีกของวารสารท่ีเผยแพร่แบบจบในคราวเดียว (monograph) ท่ีเย็บเลม่แยกกนัเป็นฉบบั

ภาคผนวกของวารสาร ให้ระบหุมายเลขฉบบัท่ี (issue no.) และภาคผนวกหรือหมายเลขสว่น/ภาคท่ี 

(supplement or part no.) ในวงเล็บกลมหลงัหมายเลขปีท่ี (Vol. No.) เชน่  80(3, Pt. 2). 
 

14) บทบรรณาธิการท่ีไม่ระบุช่ือบรรณาธิการ (ไม่มีการลงนาม)  (Editorial without signature) 

   Editorial: “What is a disaster” and why does this question matter? [Editorial]. (2006).  

    Journal of Contingencies and Crisis Management, 14, 1-2. 
 

15) วัสดุผนวกวารสารฉบับออนไลน์อย่างเดียว   

            (Online-only supplemental material in a periodical) 

   Marshall-Pescini, S., & Whiten, A. (2008). Social learning of nut-cracking behavior in East  

            African sanctuary-living chimpanzees (Pan troglodytes schweinfurthii) [Supplemental  

            material]. Journal of Comparative Psychology, 122, 186-194. doi:10.1037/0735- 

            7036.122.2.186 
 

 การใช้ [Supplemental material] หรือข้อความขยายอ่ืนๆ (nonroutine information) ในวงเล็บเหล่ียม 

เชน่ [Letter to the editor], [Podcast], [Map] ชว่ยให้ผู้อ่านทราบข้อมลูเก่ียวกบัวสัดท่ีุชดัเจนและค้น

คืนได้ตรงวสัดท่ีุอ้างอิง 

 ถ้าไมมี่ช่ือผู้แตง่ ให้เล่ือนช่ือเร่ืองและข้อความขยายช่ือเร่ืองในวงเล็บเหล่ียมไปอยูใ่นต าแหนง่ของช่ือผู้

แตง่แทน 
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        16) บทคัดย่อที่เป็นแหล่งดัง้เดมิ (Abstract as original source) 

   Lassen, S. R., Steele, M. M., & Sailor, W. (2006). The relationship of school-wide positive 

            behavior  support to academic achievement in an urban middle school. Psychology in  

          the Schools, 43, 701-712. Abstract retrieved from http://www.interscience.wiley.com 
 

17) บทคัดย่อท่ีเป็นแหล่งระดับทุตยิภูมิ (Abstract as secondary source) 

   Hare, L. R., & O’Neill, K. (2000). Effectiveness and efficiency in small academic peer  

      groups. Small Group Research 31, 24-53. Abstract retrieved from Sociological  

      Abstracts database. (Accession No. 200010185)  
 

4.2  หนังสือ หนังสืออ้างอิง และบทในหนังสือ (Books, Reference Books, and Book Chapters ) 

 ขอบเขตของกลุม่นี ้ครอบคลมุหนงัสือและหนงัสืออ้างอิง เชน่ สารานกุรม พจนานกุรม ฯลฯ รวมทัง้บทใน

หนงัสือและบทในหนงัสืออ้างอิง ทัง้ท่ีอยูใ่นรูปอิเล็กทรอนิกส์และในรูปเลม่ ถ้าหนงัสือมีหมายเลข DOI 

ให้ระบไุว้ด้วย 

          รูปแบบ: ส าหรับหนังสือทัง้เล่ม 
           

Author, A. A. (1967). Title of work. Location: Publisher.  

Author, A. A. (1997). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxxx 

Author, A. A. (2006). Title of work. doi:xxxxx 

Editor, A. A. (Ed.). (1986). Title of work. Location: Publisher. 
            
          รูปแบบ: ส าหรับบทในหนังสือ 
   

Author, A. A., & Author, B. B. (1995). Title of chapter or entry. In A. Editor, B. Editor,  

          & C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher.  

Author, A. A., & Author, B. B. (1993).Title of chapter or entry. In A. Editor & B. Editor  

          (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Retrieved from http://www.xxxxxxx 

Author, A. A., & Author, B. B. (1995). Title of chapter or entry. In A. Editor, B. Editor,  

          & C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher. doi:xxxxxxxx 
 

 

 ถ้าไมมี่หมายเลขหน้าระบไุว้ สามารถใสช่ื่อเร่ืองของบทหรือข้อมลูของบท  ส าหรับงานอ้างอิงท่ี 
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ไมมี่ช่ือผู้แตง่ก ากบัท่ีตวั (ส่วนหวัของ) ผลงาน (no byline) ใช้รูปแบบตอ่ไปนี ้

 

          Title of entry. (1998). In A. Editor (Ed.), Title of reference work (xx ed., Vol. xx, pp. xxx-xxx).  

           Location: Publisher.  

          Title of entry. (1998). In Title of reference work (xx ed., Vol. xx). Retrieved  

           from http://www.xxxxxxxxx 
 

 ถ้าช่ือผู้แตง่และช่ือส านกัพิมพ์เป็นช่ือเดียวกนั ให้ใช้ค าวา่ “Author” หรือ “ผู้แตง่” แทนช่ือส านกัพิมพ์ 

 จดัเรียงรายการอ้างอิงท่ีไมป่รากฏช่ือผู้แตง่/ช่ือบรรณาธิการ ตามอกัษรตวัแรกของช่ือเร่ือง 

 ใสข้่อมลูเก่ียวกบัครัง้ท่ีพิมพ์ (editions, revised edition) Vol. no. และชว่งของหมายเลขหน้าของบท 

 ในวงเล็บกลมตามหลงัช่ือเร่ือง แล้วใสเ่คร่ืองหมายมหพัภาคหลงัเคร่ืองหมายวงเล็บปิด (Rev. ed.) 

 หรือ (Vol. xx, pp. xxx-xxx). ทัง้นี ้ข้อความขยายในวงเล็บเหล่ียม (เหมือนท่ีใช้ในส่ือตอ่เน่ือง 

(periodicals) ท่ีกลา่วแล้ว) เชน่  ระบคุ าว่า [Brochure] มีความส าคญัและจ าเป็น เน่ืองจากชว่ย 

ให้ผู้อา่นทราบข้อมลูเก่ียวกบัวสัดอุยา่งชดัเจนและท าให้สามารถค้นคืนได้ตรงวสัดท่ีุอ้างอิง 

 ส าหรับ Major reference works ท่ีปรากฏคณะบรรณาธิการคณะใหญ่  ให้ระบช่ืุอหวัหน้าคณะ

บรรณาธิการ (The lead editor) แล้วตามด้วย “et al.” 

 ส าหรับหนงัสือหรือบทในหนงัสือท่ีเผยแพร่ทางออนไลน์ ให้ระบขุ้อมลูการค้นคืนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

แทนข้อมลูของช่ือสถานท่ีพิมพ์และช่ือส านกัพิมพ์ (ดตูวัอยา่งท่ี 19-22, 24) 
 

       18) หนังสือเล่มฉบับตีพมิพ์ (Entire book, print version) 

         Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, England:  

                   Taylor & Francis. 
 

       19) หนังสือเล่มฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic version of print book) 

          Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader  

      version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp 
 

       20) หนังสือที่เป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว (Electronic-only book) 

          O’Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from  

                    http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135 
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       21) หนังสือที่พมิพ์ซ า้เป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic version of republished book) 

          Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. In J.  

      Strachey (Ed. & Trans.), The standard edition of the complete psychological works of  

     Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). Retrieved from  http://books.google.com/books  

      (Original work published 1900) 
  

       22) หนังสือจากฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจ ากัดการยืม  

            (Limited-circulation book or monograph, from electronic database) 

         Thomas, N. (Ed.). (2002). Perspectives on the community college: A journey of discovery  

                    [Monograph].  Retrieved from http://eric.ed.gov/ 
       

       23) หนังสือหลายเล่มจบ (Several volumes in a multivolume work) 

         Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6). New York, NY: McGraw-Hill. 
 

24) บทความอิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือชุด  

 (Electronic version of book chapter in a volume in a series) 

          Strong, E. K., Jr., & Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. In L. Outhwaite (Series  

                    Ed.), Personnel Research Series: Vol. 1. Job analysis and the curriculum (pp. 140-146).  

                    doi:10.1037/10762-000 
 

 ถ้าท่ีบทความมีเลข DOI ให้ระบเุลข DOI ไว้ในข้อมลูการพิมพ์ด้วย โดยไม้ต้องระบ ุURL หรือช่ือ

ฐานข้อมลู 

 ส าหรับช่ือเร่ืองของชดุท่ีมีช่ือเร่ืองยอ่ยตา่งกนัไปตามเนือ้หาของงานย่อยในชดุ  ให้ใช้อกัษรตวัแรก 

เป็นตวัพิมพ์ใหญ่ส าหรับทกุค าในช่ือเร่ืองของชดุ สว่นช่ือเร่ืองยอ่ยของชดุ ให้ใช้อกัษรตวัใหญ่เฉพาะ 

ค าแรกของช่ือเร่ือง และช่ือเฉพาะ อกัษรตวัแรกของค าอ่ืนๆ ให้ใช้อกัษรตวัเล็ก 

 

        25) บทความในหนังสือฉบับพมิพ์ (Book chapter, print version)     

          Haybron, D. M. (2008).  Philosophy and the science of subjective well-being. In M. Eid & R. J. 

                    Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17-43). New York, NY:  

                    Guilford Press.  
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       26) บทความในหนังสือ งานแปลเป็นภาษาอังกฤษ  บทความในหนังสือที่ตีพมิพ์ซ า้  

               (Book chapter, English translation, reprinted from another source)  

         Piaget, J. (1988). Extracts from Piaget’s theory (G. Gellerier & J. Langer, Trans.). In K. Richardson  

                    & S. Sheldon (Eds.), Cognitive development to adolescence: A reader (pp. 3-18).   

                    Hillsdale, NJ: Erlbaum. (Reprinted from Manual of child psychology, pp. 703-732, by  

                    P.H. Mussen, Ed., 1970, New York, NY: Wiley) 

 

 ถ้าเอกสารท่ีอ้างถึงเป็นฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีแปลมาจากงานท่ีไมใ่ชภ่าษาองักฤษ ให้ใช้ช่ือเร่ือง 

ในภาษาองักฤษโดยไม่ต้องใสว่งเล็บเหล่ียม ตามด้วยช่ือผู้แปลในวงเล็บกลม 

 ในกรณีนี ้การอ้างอิงในเนือ้หา ใช้รูปแบบดงันี ้:  (Piaget, (1970/1988). 
 

       27) หนังสืออ้างอิง (Reference book)    

          VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington, DC:  American  

                    Psychological Association.  
 

       28) หนังสืออ้างอิงท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หนังสืออ้างอิงท่ีแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

              (Non-English reference book, title translated into English) 

 

  ถ้าเอกสารท่ีอ้างถึงเป็นงานท่ีไมใ่ชภ่าษาองักฤษ ให้ใช้ช่ือเร่ืองท่ีเป็นภาษาดัง้เดมิท่ีไม่ใชอ่งักฤษ 

 โดยใสช่ื่อเร่ืองในภาษาองักฤษไว้ในวงเล็บเหล่ียม  
 

          Real  Academia Espaňola. (2001). Diccionario de la lengua espaňola [Dictionary of the  

      Spanish language] (22nd ed.). Madrid, Spain: Author.  
 

       29) หนังสืออ้างอิงออนไลน์ (Entry in an online reference work) 

         Graham, G. (2005). Behaviorism. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy  

                   (Fall 2007 ed.). Retrieved from http://plato.stanford.edu/entires/behaviorism/  
         

         30) หนังสืออ้างอิงออนไลน์ท่ีไม่ปรากฏช่ือผู้แต่งหรือช่ือบรรณาธิการ 

              (Entry in an online reference work, no auther or editor)  

           Heuristic. (n.d.). In Merriam-Webster’s online dictionary (11th ed.). Retrieved from  

                    http://www.m-w.com/dictionary/heuristic 
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 ถ้าในหนงัสืออ้างอิงออนไลน์มีครัง้ท่ีพิมพ์ของฉบบัพิมพ์ด้วย ให้ระบคุรัง้ท่ีพิมพ์ตอ่ท้ายช่ือเร่ืองด้วย 
 

4.3 รายงานทางเทคนิคและรายงานการวิจัย (Technical and Research Reports) 

          ขอบเขตโดยทัว่ไปครอบคลมุ Original research ท่ีเป็นหรืออาจไมเ่ป็น Peer reviewed (เหมือน 

กบับทความวารสาร) ใช้รูปแบบการอ้างอิงเหมือนหนงัสือ  
 

  

          Author, A. A. (1998). Title of work (Report No. xxx). Location: Publisher.  
 

 

 

 ถ้าหนว่ยงานท่ีเผยแพร่ก าหนดหมายเลขประจ ารายงานไว้ (เชน่  Report no., Contract no., 

Monograph no.) ให้ใสห่มายเลขนัน้ในวงเล็บกลมตอ่จากช่ือเร่ือง 

 รายงานฯ ท่ีค้นคืนได้ทางออนไลน์ ในกรณีท่ีช่ือส านกัพิมพ์หรือช่ือหน่วยงานท่ีจดัพิมพ์ไมใ่ชช่ื่อเดียว 

กบัช่ือผู้แตง่ ให้ระบช่ืุอส านกัพิมพ์หรือช่ือหนว่ยงานท่ีจดัพิมพ์ ไว้เป็นสว่นหนึง่ในส่วนข้อมลูแจ้ง 

การค้นคืนด้วย โดยใช้รูปแบบดงันี:้ Retrieved from Agency name website:  

http://www.xxxxxxx  (ดตูวัอยา่งท่ี 33-34) 

 

        31) รายงานของหน่วยงานรัฐบาล มีผู้แต่งเป็นช่ือนิตบุิคคล   

             (Corporate author, government report) 

          U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National  

                   Heart, Lung, and Blood Institute. (2003). Managing asthma: A guide for schools  

                   (NIH Publication No. 02-2650). Retrieved from http://www.nhlbi.nih.gov/health 

                   /prof/lung /asthma/asth_sch.pdf 
 

        32) รายงานของนิติบุคคลในรูปออนไลน์   

              (Corporate author, task force report filed online) 

          American Psychological Association, Task Force on the Sexualization of Girls. (2007).  

               Report of The APA Task Force on the Sexualization of Girls. Retrieved from  

                   http://www.apa.org/pi/wpo/sexualization.html  
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       33) รายงานของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาล   

             (Authored report, from nongovernmental organization) 

         Kessy, S. S. A., & Urio, F. M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty  

               reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty  

                  Alleviation website: http://www.repoa.or.tz/documents_storage/Publications/Reports 

                  /06.3_Kessy_and_Urio.pdf 
 

        34) รายงานจากเอกสารจดหมายเหตุของสถาบัน (Report from institutional archive)  

         McDaniel, J. E., & Miskel, C. G. (2002). The effect of groups and individuals on national 

               Decision making: Influence and domination in the reading policymaking environment  

                  (CIERA Report 3-025). Retrieved from University of Michigan, Center for Improvement  

                  of Early Reading Achievement  website: http://www.ciera.org/library/reports/inquiry-3 

                  /3-025/3-025.pdf 

          

        35)  เอกสารสรุปประเดน็ (Issue brief) 

         Employee Benefit Research Institute. (1992, February). Sources of health insurance and 

               characteristics of the uninsured (Issue Brief No. 123). Washington, DC: Author. 
 

 ใช้รูปแบบตามตวัอยา่งท่ี 35 ส าหรับ issue briefs, working papers, และ other corporate 

documents โดยระบหุมายเลขประจ าเอกสารท่ีชว่ยการค้นคืนได้ ในวงเล็บกลมท้ายช่ือเร่ือง 
 

4.4 เอกสารการประชุมทางวิชาการ/การสัมมนา/การอภปิราย (Meetings and Symposia) 

        รายงานการประชมุทางวิชาการ (Proceedings of Meetings and Symposia) ท่ีตีพิมพ์ทัง้ในรูป 

หนงัสือหรือวารสาร การอ้างอิงรายงานการประชมุท่ีตีพิมพ์ในรูปหนงัสือหรือจากหนงัสือใช้รูปแบบการอ้างอิง

แบบหนงัสือหรือบทในหนงัสือ (ดตูวัอย่างท่ี 39) ส่วนท่ีตีพิมพ์ในรูปวารสารทางวิชาการ ใช้รูปแบบการอ้างอิง

แบบบทความในวารสาร (ดตูวัอยา่งท่ี 38) สว่นการร่วมอภิปรายทางวิชาการ (ดตูวัอย่างท่ี 36)  

         การน าเสนอ Paper or Poster ใน Symposia ท่ีไมไ่ด้ตีพิมพ์ (ดตูวัอย่างท่ี 37) ให้ใช้รูปแบบการอ้างอิง 

ดงันี ้
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      รูปแบบ: Symposium: 
 

        Contributor, A. A., Contributor, B. B., Contributor, C. C., & Contributor, D. D. (Year, Month).  

                    Title of contribution. In E. E. Chairperson (Chair), Title of symposium. Symposium  

                    conducted at the meeting of Organization Name, Location. 
 

      รูปแบบ: Paper presentation or poster session: 
 

        Presenter, A. A. (Year, Month). Title of paper or poster. Paper or poster session presented 

                    at the meeting of Organization Name, Location.  

 

 ส าหรับการร่วมอภิปรายทางวิชาการหรือการน าเสนอบทความหรือโปสเตอร์ในการประชมุท่ีไมไ่ด้ 

มีการน าเอกสาร/บทความท่ีน าเสนอไปตีพิมพ์เป็นทางการ ให้ระบเุดือนและปีของการจดัประชมุ 

ในรายการ 

อ้างอิงด้วย (ดตูวัอย่างท่ี 36) [ถ้าท ารายการอ้างอิงของบทความท่ีน าเสนอเป็นสว่นหนึง่ในรายงาน 

การประชมุท่ีตีพิมพ์ ใสเ่ฉพาะปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ไมใ่สเ่ดือนปีของการประชมุ] 

 

       36) เอกสารประกอบการประชุม (Symposium contribution) 

         Muellbauer, J. (2007, September). Housing, credit, and consumer expenditure. In S. C.    

                  Ludvigson (Chair), Housing and consumer behavior. Symposium conducted at the   

                  meeting of the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, WY. 
 

       37) บทคัดย่อของเอกสารการประชุมออนไลน์ (Conference paper abstract retrieved online) 

         Liu, S. (2005, May). Defending against business crises with the help of intelligent agent 

               based early warning solutions. Paper presented at the Seventh International Conference  

                  on Enterprise Information Systems, Miami, FL. Abstract retrieved from  

               http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm 
       

       38) รายงานการประชุมในรูปออนไลน์ (Proceedings published regularly online) 

         Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., & Lent, R. (2008). The basic  

                  nonuniformity of the cerebral cortex.  Proceedings of the National Academy of  

               Sciences 105, 12593-12598. doi:10.1073/pnas.0805417105 
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        39) รายงานการประชุมในรูปเล่มหนังสือ  (Proceedings published in book form) 

         Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras.  

                  In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), Lecture Notes 

               in Computer Science:  Vol. 4678.  Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems 

                  (pp. 97-108). Berlin, Germany: Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-540-74607-2_9 
 

4.5  ดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ (Doctoral Dissertations and Master’s Theses)  

        การเขียนอ้างอิงดษุฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ท่ีสามารถค้นได้จากฐานข้อมลู  

       รูปแบบ: 
     

 Author, A. A. (2003). Title of doctoral dissertation or master’s thesis (Doctoral dissertation 

                     or master’s thesis). Retrieved from Name of database. (Accession or Order No.)  

 

      การเขียนอ้างอิงดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ที่ไม่ได้ตีพมิพ์  

          (Unpublished dissertations or Theses) 

      รูปแบบ:  

 

            Author, A. A. (1978). Title of doctoral dissertation or master’s thesis (Unpublished doctoral  

                      dissertation or master’s thesis). Name of Institution, Location. 
 

 ท าช่ือเร่ืองของดษุฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์เป็นตวัเอน 

 ระบรุะดบัของงานนิพนธ์ไว้ในวงเล็บกลม ว่า “(Doctoral dissertation)” หรือ “(Master’s thesis)” 

ตอ่ท้ายช่ือเร่ือง 

 ถ้าเป็นงานท่ีได้จากฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์ ให้ระบหุมายเลขประจ าตวัของงานนัน้ในฐานข้อมลูฯ 

(Accession number) หรือเลขส าหรับสัง่ซือ้ (Order number) ในวงเล็บกลมไว้ท้ายรายการ

เอกสารอ้างอิง เชน่ (UMI No. 1434728) 
 

        40) วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ (Master’s thesis, from a 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) 
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       41) ดุษฎีนิพนธ์จากฐานข้อมูลสถาบัน (Doctoral dissertations, from an institutional database) 

          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/ 
 

        42) ดุษฎีนิพนธ์จากเว็บ (Doctoral dissertation, from the web) 

         Bruckman, A. (1997). 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/ 
 

        43) สาระสังเขปดุษฎีนิพนธ์ในฐานข้อมูล DAI  (Doctoral dissertation, abstracted in DAI) 

         Appelbaum, L. G. (2005). Three studies of human information processing: Texture  

                  amplification, motion representation, and figure-ground segregation. Dissertation  

               Abstracts International: Section B. Sciences and Engineering, 65(10), 5428.  
 

 

        44) วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยนอกสหรัฐอเมริกา  

             (Doctoral thesis, from a university outside the United States) 

         Carlbom, P. (2000). Carbody and passengers in rail vehicle dynamics (Doctoral thesis,  

                  Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden).  Retrieved from 

                  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-3029 
 

4.6  บทวิจารณ์ ค าวิจารณ์  (Reviews and Peer Commentary) 

         รูปแบบ: 
 

          Reviewer, A. A. (2000). Title of review  [Review of the book Title of book, by A. A.  Author].  

                     Title of complete work, xx, xxx-xxx. 
 

 

 ถ้าบทวิจารณ์ไมมี่ช่ือเร่ือง ใช้ค าระบปุระเภทของงานนัน้ในวงเล็บเหล่ียม เสมือนเป็นช่ือเร่ือง  

 ระบปุระเภทของวสัดสุารสนเทศ (อาทิ หนงัสือ ภาพยนตร์ รายการโทรทศัน์) ท่ีน ามาวิจารณ์ใน 

วงเล็บเหล่ียม ตามหลงัค าวา่ “Review of” , “Peer Commentary on” 
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 ถ้าเป็นบทวิจารณ์หนงัสือ ให้ระบช่ืุอผู้แตง่หนงัสือ ตามหลงัช่ือเร่ือง คัน่ด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค 

 ถ้าเป็นบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ดีวีดี ฯลฯ ให้ระบปีุท่ีเผยแพร่ ตามหลงัช่ือเร่ือง คัน่ด้วยเคร่ืองหมาย 

จลุภาค 
 

        45) บทวิจารณ์หนังสือ (Review of a book) 

         Schatz, B. R. (2000, November 17). Learning by text or context?   [Review of the book The  

               social life of information, by J. S. Brown & P. Duguid]. Science, 290, 1304.  

                  doi:10.1126/science.290.5495.1304   
 

        46) บทวิจารณ์วีดทิัศน์  (Review of a 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]. PsycCRITIQUES, 52(51). doi:10.1037/a0009036  

 

 

        47) บทวิจารณ์วีดโิอเกม ไม่ปรากฏผู้แต่ง  (Review of a video game, no author) 

         [Review of the video game BioShock, produced by 2K Games, 2007]. (n.d.). Retrieved from  

                  http://www.whattheyplay.com/products/bioshock-for-xbox-360/?fm=3&ob=1&t=0#166 
 

        48) ค าวิจารณ์บทความ (Peer commentary on an article) 

         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 

 

4.7 ส่ือโสตทัศน์ (Audiovisual Media) 

            รูปแบบ: ภาพยนตร์ 

 

   
             Producer, A. A. (Producer), & Director, B. B. (Director). (Year). Title of motion picture  

                      [Motion picture]. Country of origin: Studio.  
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          รูปแบบ: ส่ือบันทกึเสียงดนตรี           
 

 

            Writer, A. (Copyright year). Title of song [Recorded by B. B. Artist if different from writer].  

                    On Title of album [Medium of recording: CD, record, cassette, etc.] Location: Label.  

                    (Date of recording if different from song copyright date) 
       

       

        49) วีดทิัศน์  (Video) 

         American Psychological Association. (Producer). (2000). Responding therapeutically to patient  

               expressions of sexual attraction [DVD]. Available from http://www.apa.org/videos/ 
 

        50) รายการวิทยุและรายการทีวีออนไลน์  (Podcast) 

         Van Nuys, D. (Producer). (2007, December 19). Shrink rap radio [Audio podcast].    

                  Retrieved from http://www.shrinkrapradio.com/ 
 

        51) รายการโทรทัศน์หน่ึงภาคจากชุดรายการโทรทัศน์            

             (Single episode from a television series) 

         Egan, D. (Writer), & Alexander, J. (Director). (2005). Failure to communicate [Television series  

                  episode]. In D. Shore (Executive producer), House. New York, NY: Fox Broadcasting. 
 

        52) ส่ือบันทกึเสียงดนตรี  (Music recording)  

         Iang, k. d. (2008). Shadow and the frame. On Watershed  [CD]. New York, NY: Nonesuch    

                  Records.  
 

        53) แผนที่ออนไลน์  (Map retrieved online)  

         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-pop-dens_2000.pdf 

 

4.8 ชุดข้อมูล ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์และเคร่ืองมือวัด  

     (Data Sets, Software, Measurement Instruments, and Apparatus) 
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      รูปแบบ: 
 

 

 Rightsholder, A. A. (Year). Title of program (Version number) [Description of form].  

                    Location: Name of producer.            Or 

            Rightsholder, A. A. (Year). Title of program [Description of form]. Retrieved from http://xxxx 
    

       

        54) ชุดข้อมูล (Data set) 

         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/ 
        

        55) อุปกรณ์และเคร่ืองมือวัด (Measurement Instrument) 

         Friedlander, M. L. Escudero, V., & Heatherington, L. (2002). E-SOFTA: System for observing  

                  Family therapy alliances [Software and training videos]. Unpublished instrument.  

                  Retrieved from http://www.softa-soatif.com/ 
 

        56) ซอฟต์แวร์  (Software) 

         Comprehensive Meta-Analysis (Version 2) [Computer software]. Englewood, NJ: Biostat. 
 

        57) อุปกรณ์และเคร่ืองมือ (Apparatus) 

         Eyelink II [Apparatus and software]. (2004). Mississauga, Canada: SR Research.                     
  

 

4.9 งานท่ีไม่ได้จัดพมิพ์และงานท่ีจัดพมิพ์อย่างไม่เป็นทางการ   

      (Unpublished and Informally Published Works) 

 งานประเภทท่ีไมไ่ด้จดัพิมพ์และงานท่ีพิมพ์อยา่งไมเ่ป็นทางการ  (Unpublished and Informally 

Published Works) ประกอบด้วย งานท่ียงัอยูใ่นระหวา่งจดัพิมพ์ งานท่ีได้รับการตอบรับให้จดัพิมพ์ 

ได้ หรืองานท่ีเสร็จสมบรูณ์แล้วแตไ่มไ่ด้จดัพิมพ์ ยงัรวมถึงงานท่ีไมไ่ด้เผยแพร่เป็นทางการแตอ่ยู่บน

เว็บไซต์ของบคุคลหรือหน่วยงาน งานจดหมายเหตอิุเล็กทรอนิกส์ เช่น ERIC หรือ preprint archive 
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       รูปแบบ:  

 

      Author, A. A. (Year). Title of manuscript. Unpublished manuscript [or “Manuscript submitted  

               for publication,” or “Manuscript in preparation”]. 
 

        

        58) งานต้นฉบับที่ไม่ได้จัดพมิพ์อ้างอิงช่ือมหาวิทยาลัย    

                 (Unpublished manuscript with a university cited)       

         Blackwell, E., & Conrod, P. J. (2003). A five-dimentional measure of drinking motives.  

                  Unpublished manuscript, Department of Psychology, University of British Columbia,  

                  Vancouver, Canada. 
 

        59) งานต้นฉบับท่ียังอยู่ในระหว่างจัดพมิพ์หรืองานท่ีได้รับการตอบรับให้จัดพมิพ์ได้  

             (Manuscript in progress or submitted for publication) 

         Ting, J. Y., Florsheim, P., & Huang, W. (2008). Mental health help-seeking in ethnic minority  

               populations: A theoretical perspective. Manuscript submitted for publication. 
 

        60) ข้อมูลดบิจากการศึกษาค้นคว้า ไม่มีช่ือเร่ือง  

             (Unpublished raw data from study, untitled work) 

         Bordi, F., & LeDoux, J. E. (1993). [Auditory response latencies in rat auditory cortex].  

                  Unpublished raw data. 
 

 

        61) งานท่ีพมิพ์อย่างไม่เป็นทางการ หรือเป็นจดหมายเหตุ 

              (Informally published or self-archived work) 

          Mitchell, S. D. (2000). The import of uncertainty.  Retrieved from http://philsci-archive 

                  .pitt.edu/archive/00000162/ 
    

              งานนีต้อ่มา (ค.ศ.2007) ถกูน ามาพิมพ์ในวารสาร  ปัจจบุนัจงึเขียนอ้างอิง ดงันี ้: 

         Mitchell, S. D. (2007). The import of uncertainty. The Pluralist 2(1), 58-71. 
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        62) งานท่ีพมิพ์อย่างไม่เป็นทางการ หรือเป็นจดหมายเหตุ จากฐานข้อมูลอีริค 

                (Informally published or self-archived work, from ERIC) 

         Kubota, K. (2007). “Soaking” model for learning: Analyzing Japanese learning/teaching 

               process from a socio-historical perspective. Retrieved from ERIC database.  

                  (ED498566) 

 

 

4.10  เอกสารจดหมายเหตุ และคอลเล็กชันจดหมายเหตุ  (Archival Documents and Collections) 

        รูปแบบ: 
 

     Author, A. A. (Year, Month Day). Title of material. [Description of material]. Name of collection  

             (Call number, Box number, File name or number, etc.). Name and location of repository.  
 

        63)  จดหมายจากคลังเก็บ (Letter from a repository) 

         Frank, L. K. (1935, February 4). [Letter to Robert  M. Ogden]. Rockefeller Archive Certer  

                  (GEB series 1.3, Box 371, Folder 3877), Tarrytown, NY. 
 

        64)  จดหมายจากคอลเล็กชันเอกสารส่วนบุคคล (Letter from private collection) 

         Zacharius, G. P. (1953, August 15). [Letter to William Rickel (W. Rickel, Trans.)]. Copy in  

                  possession of Hendrika Vande Kemp. 
 

        65) คอลเล็กชันจดหมายจากหน่วยงานจดหมายเหตุ (Collection of letters from an archive) 

         Allport, G. W. (1930-1967). Correspondence. Gordon W. Allport Papers (HUG 4118.10),  

                  Harvard University Archives, Cambridge, MA. 
 

        66) บทความ เอกสารบรรยายจากหน่วยงานจดหมายเหตุ หรือจดหมายเหตุส่วนบุคคล  

             (Unpublished papers, lectures from an archive or personal collection) 

          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. 
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        67) เอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีช่ือผู้แต่งและปีพมิพ์ แต่ไม่ปรากฏช่ือผู้ 

              แต่งและ/หรือปีพมิพ์ในเอกสารดังกล่าว  

              (Archival/historical source for which the author and/or date is known or is reasonably  

              certain but not stated on the document) 

         [Allport, A.?]. [ca. 1937]. Marion Taylor today--by the biographer. Unpublished manuscript,  

                  Marion Taylor Papers. Schlesinger Library, Radcliffe College, Cambridge, MA. 
 

        68)  เอกสารจดหมายเหตุท่ีมีผู้รับผิดชอบเป็นนิตบุิคคล  

               (Archival source with corporate author) 

         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. 
 

        69) บทบันทกึการสัมภาษณ์และเป็นจดหมายเหตุ  

             (Interview recorded and available in an archive) 

         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. 
 

        70)  บทบันทกึการสัมภาษณ์ท่ีถูกถอดความออกมา แต่ไม่มีตัวส่ือบันทึกเสียง 

              (Transcription of a recorded interview, no recording available) 

         Sparkman, C. F. (1973). An oral history with Dr. Colley F. Sparkman/Interviewer:  Orley B.  

               Caudill.   Mississippi Oral History Program (Vol. 289), University of Southern Mississippi,  

                  Hattiesburg. 
  
        71) บทความจากหนังสือพมิพ์ บทความทางประวัตศิาสตร์ท่ีอยู่ในคอลเล็กชันจดหมายเหตุ 

             หรือเอกสารส่วนบุคคล  (Newspaper article, historical, in an archive or personal collection) 

         Psychoanalysis institute to open. (1948, September 18).  [Clipping from an unidentified Dayton,     

                  Ohio newspaper.] Copy in possession of author. 
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        72) เอกสารทางประวัตศิาสตร์ที่จ ากัดการใช้  (Historical publication of limited circulation) 

         Sci-Art Publishers. (1935). Sci-Art Publications [Brochure]. Cambridge, MA: Author,  A. A.  

                  Roback Papers (HUGFP 104.50, Box 2, Folder “Miscellaneous  Psychological Materials”),  

                  Harvard University Archives, Cambridge, MA. 
 

        73) ภาพถ่าย (Photographs) 

         [Photographs of Robert M. Yerkes]. (ca. 1917-1954). Robert  Mearns Yerkes Papers (Box 137,  

                  Folder 2292), Manuscripts and Archives, Yale University Library, New Haven, CT. 

  

4.11  ข้อความส่ือสารในสังคมออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตรูปแบบต่างๆ   

        (Internet Message Boards, Electronic Mailing Lists, and Other Online Communities) 

        รูปแบบ: 

 

         Author, A. A. (Year, Month Day). Title of post [Description of form]. Retrieved from 

                  http://www.xxxx 
 

 

 

        74) ข้อความที่โพสต์บนพืน้ท่ีของกลุ่มต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต  

             (Message posted to a newsgroup, online forum, or discussion group) 

         Rampersad, T. (2005, June 8). Re: Traditional knowledge and traditional cultural expressions           

                  [Online forum comment]. Retrieved from http://www.wipo.int/roller/comments/ipisforum  

                  /Weblog/theme_eight_how_can_cultural#comments 

 

        75) ข้อความที่โพสต์ในอีเมล์  (Message posted to an electronic mailing list) 

         Smith, S. (2006, January 5). Re: Disputed estimates of IQ [Electronic mailing list message].  

                  Retrieved from http://tech.groups.yahoo.com/group/ForensicNetwork/message/670 
 

        76) ข้อความที่โพสต์ในบล็อก (Blog post) 

          MiddleKid. (2007, January 22). Re: The unfortunate prerequisites and consequences 

                  of partitioning your mind [Web log message]. Retrieved from 

                  http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_ prerequisites.php 
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        77) วีดทิัศน์ที่โพสต์ในบล็อก ( Video blog post) 

         Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch [Video file].  

                  Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs 

5. ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตามแบบ APA                                    

     5.1 หนังสือ  

         5.1.1 ผู้เขียน 1 คน  

         เปรมใจ อารีจิตรานสุรณ์. (2548). ต าราชีวเคมี (พิมพ์ครัง้ท่ี 4). ขอนแก่น: ภาควิชาชีวเคมี  

                   มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

         จินตนา บญุบงการ. (2556).  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (พิมพ์ครัง้ท่ี 9 ปรับปรุงเพิ่มเตมิ).  กรุงเทพฯ:  

                   ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
 

          Pant, K. M. (2004). Science and technology: Textbook for Class VIII. New Delhi: National  

                   Council of Educational Research and Training. 
 

         Jones, C. (2013). Office markets & public policy. Chichester, West Sussex: Wiley.  
 

         5.1.2  ผู้เขียนชาวไทย (เขียนช่ือเป็นภาษาอังกฤษ) 

           Chatchay Suvannit. (1998). The integration of AIDS prevention and management  

                into the Primary Health Care System. Nonthaburi: Office of Primary Health  Care. 
 

          Sodsri Thaithong. (1992).  Malaria parasites. Bangkok: Research Division, Chulalongkorn 

                   University. 
           

          Sunait Chutintaranond, & Than Tun. (1995). On both sides of the tenasserim range: history of  

                Siamese Burmese relations.  Bangkok: Chulalongkorn Univ. Pr. 
 

         5.1.3 ผู้เขียนชาวต่างประเทศ (เขียนช่ือเป็นภาษาไทย) 

          ไวท์, ไมเคลิ. (2547). ฝรั่งหลงัตะวนัตก. กรุงเทพฯ: มตชิน. 

          คราเมส, แมนเฟรด. (2555).  เรียนรู้จากพระเจ้าแผ่นดิน (พิมพ์ครัง้ท่ี 4). นนทบรีุ: กรีน ปัญญาญาณ. 
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        5.1.4 ผู้เขียนท่ีมีอิสริยยศ 

         ทิพยวดี ปราโมช ณ อยธุยา, คณุหญิง. (2553).  มารยาทยคุใหม่. กรุงเทพฯ: เนชัน่บุ๊คส์. 

         ด ารงราชานภุาพ, สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2555).  ประชมุพระนิพนธ์สรรพความรู้.  

                   กรุงเทพฯ: ศยาม. 

           นริศรานวุดัติวงศ์, สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา. (2552). บนัทึกเร่ืองความรู้ต่างๆ  

                   (พิมพ์ครัง้ท่ี 3). กรุงเทพฯ: มลูนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป. 
            
          Prachakij-karacak, Phraya. (1995). Some languages of Siam translated by David Thomas and  

                Sophana Srichampa. Bangkok: Institute of Language and Culture for Rural 

                   Development. Mahidol University. 

            

          Cartledge, B., Sir. (1993). Energy and the environment. Oxford: Oxford University Press. 

 

       
        5.1.5 ผู้เขียนท่ีมีสมณศักดิ์ 

          สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช (เจริญ สวุฑฺฒโน). (2556).  ญาณสงัวรเทศนา. กรุงเทพฯ:  

                   ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี. 
 

          พระพรหมคณุาภรณ์ (ประยทุธ์ ปยตุโต). (2553). เร่ืองเหนือสามญัวิสยั: อิทธิปาฏิหาริย์-เทวดา  

                   (พิมพ์ครัง้ท่ี 5). กรุงเทพฯ คณะพระนวกะ รุ่น มิ.ย. 2550 วิสาขบชูา. 
 

          พระธรรมโกศาจารย์ (พทุธทาสภิกข)ุ. (2549). ขดุเพชร. กรุงเทพฯ: อนญัญา. 
 

         5.1.6 ไม่ปรากฏช่ือผู้เขียน มีเฉพาะช่ือผู้รวบรวมหรือช่ือบรรณาธิการ 

                  1) กรณีหนงัสือมีเฉพาะช่ือผู้รวบรวม หรือช่ือบรรณาธิการ ให้ระบ ุ(บ.ก.)., (Ed.)., (Eds.). ตอ่ท้ายช่ือ  

         คัน่ด้วยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เว้นวรรค 1 ระยะ 

                              
          นิโลบล เน่ืองตนั. (บ.ก.). (2542). ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (พิมพ์ครัง้ท่ี 5).  

                   กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล. 
 

          สมจิต หนเุจิรญกลู, และ อรสา พนัธ์ภกัดี. (บ.ก.). (2555).  การปฏิบติัการพยาบาลขัน้สูง: บูรณาการสู่ 

                การปฏิบติั (พิมพ์ครัง้ท่ี 2 ฉบบัปรับปรุง). นนทบรีุ: สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสขุ. 

102



 
 

 

          อรุณวรรณ พฤทธิพนัธุ์, ดสุิต สถาวร, พนิดา ศรีสนัต์, และหฤทยั กมลาภรณ์. (บ.ก.). (2554).   

                   Optimizing practice in pediatric respiratory diseases. กรุงเทพฯ: ชมรมโรคระบบหายใจ 

                   และเวชบ าบดัวิกฤตในเดก็แหง่ประเทศไทย. 
 

          Smith, A. D. (Ed.). (1986). Endourology principle and practice. New York: Thieme.  
 

                   2) หนงัสือท่ีไม่ปรากฏช่ือผู้ เขียนและช่ือบรรณาธิการ ให้ใส่ช่ือเร่ืองของหนังสือแทนท่ีช่ือผู้เขียน 
 

        อลงัการแผ่นดินวฒันธรรม. (2543). กรุงเทพฯ: การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย. 
 

        5.1.7 ผู้เขียน 2 คน 

                   หนงัสือท่ีมีผู้ เขียน 2 คน ให้ใสช่ื่อคนแรกก่อน คัน่ด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค (,) เว้นวรรคหนึง่ระยะ  

         ตามด้วยเคร่ืองหมาย  “&”  (Ampersand) (หรือใช้ “และ” ในการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง/  

         บรรณานกุรมในภาษาไทย) และช่ือผู้ เขียนคนท่ี 2 
           

          กฤษฎา กฤษณะเศรณี, และ รจนา นากาชิมา่. (2552). ญี่ปุ่ นสีเขียว. กรุงเทพฯ: แมวกวกั.   
              
         เจือจนัทร์ จงสถิตอยู่, และ อรุณศรี จิตต์แจ้ง. (2556).  พลงัเครือข่ายในพืน้ที่. กรุงเทพฯ:  

                   ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั. 
 

          Smith, B., & Yamamoto, Y. (2001). The Japanese bath. Saltlake City, UT: Gibbs Smith. 
 

          Hisrich, R. D., & Al-Dabbagh, A. (2013). Governpreneurship: Establishing a thriving  

                entrepreneurial spirit in government.  Cheltenham, U.K: Edward Elgar. 
  
          5.1.8 ผู้เขียน 3-7 คน 

                   ใสช่ื่อทกุคน คัน่แตล่ะช่ือด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค “,” และใสเ่คร่ืองหมาย “&” หรือ “และ”  คัน่หน้า 

          ช่ือคนสดุท้าย (ไมใ่ช้วา่  “...และคนอ่ืนๆ”) 
             

          พชร สนัทดั, สรุชาติ ณ หนองคาย, สมาน งามสนิท, ฐนนัดร์ศกัดิ์ บวรนนัทกลุ, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกลุ, 

                   กฤษฎ์ิ สถิตย์วฒันานนท์, และ ประยงค์ เต็มชวาลา. (2557).  ศาสตร์และศิลป์การบริหาร 

                การพฒันาทรัพยากรมนษุย์. กรุงเทพฯ: สมาคมสง่เสริมคณุธรรม. 

103



 
 

 

          ศภุมิตร เมฆฉาย, พชัรินทร์ ครุฑเมือง, อญัชลี วงษา, เทอดชยั เวียรศลิป์, โกมท อุน่ศรีสง่, และ  

                   เกรียงศกัดิ์ เมง่อ าพนั. (2548). การจ าแนกเพศปลาบึกด้วยเคร่ืองหมายโมเลกลุดีเอ็นเอ. 

                เชียงใหม:่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 
 

          James, E. A., Slater, T., & Bucknam, A. (2012).  Action research for business,  

                nonprofit, & public administration: a tool for complex times. Los Angeles:  

                   SAGE. 
  

          Cates, A. R., Harris, D. L., Boswell, W., James, W. L., Yee, C., & Peters, A. V. (1991).  

               Trance and clay therapy. Chicago: Chicago University Press.  

       

        5.1.9 ผู้เขียน 8 คน หรือมากกว่า 8 คน  

                   ผู้ เขียนตัง้แตแ่ปดคนขึน้ไป ให้ใสช่ื่อผู้ เขียนหกชื่อแรก ใสเ่คร่ืองหมายจลุภาค เว้นหนึง่ระยะ  

         ตามด้วยจดุสามจดุหลงัจดุแตล่ะจดุเว้นหนึง่ระยะ (three ellipses)  (, . . . ) แล้วใสช่ื่อผู้ เขียน 

         คนสดุท้าย (ไมใ่ช้...และคนอ่ืนๆ) 
                
          จิราภา เตง็ไตรรัตน์, นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคนิ), รัจรี นพเกต,ุ รัตนา ศริิพานิช, วารุณี ภวูสรกลุ, ศรีเรือน 

                   แก้วกงัวาล, ... อบุลวรรณา ภวกานนัท์. (2555).  จิตวิทยาทัว่ไป (พิมพ์ครัง้ท่ี 7 แก้ไขเพิ่มเตมิ). 

                กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
     
          Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., . . .  

                   Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for  

                   more than 31days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele,  

                   and depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267.  

                   doi:10.1080/14622200410001676305 
 

   5.2 หนังสือที่พมิพ์ในโอกาสพเิศษ 

        กฐินพระราชทาน 2543 สถาบนัพระปกเกลา้: วดัสว่างอารมณ์วรวิหาร อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดั 

                สโุขทยั. (2543).  นนทบรีุ: สถาบนัพระปกเกล้า. 
            

104



 
 

        นิธิ นิมิตรบญุ. (2556).  100 ปี สมเด็จพระสงัฆราชฯ.  กรุงเทพฯ: แอดบุ๊ค. 
 

          พลาดิศยั สิทธิธญักิจ.  (2551).  พระบรมรูปทรงม้า: 100 ปีพระบรมราชานสุาวรีย์ พระบาทสมเด็จ 

                      พระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั. กรุงเทพฯ: บนัทกึสยาม. 
 

    5.3  หนังสือแปล 

          ฮอว์คงิ, เอส ดบับลิว. (2552). ประวติัย่อของกาลเวลา ฉบบัภาพประกอบ [The illustrated:  A  

                   brief history of time]  (พิมพ์ครัง้ท่ี 17) (ปิยบตุร บรีุค า และอรรถกฤต ฉัตรภมูิ, ผู้แปล).  

                   กรุงเทพฯ: มตชิน. 
 

          ออร์เรลล์, ดี. (2556).  หวัใจเศรษฐศาสตร์ [Introducing economics] (ณฏัฐาภรณ์ เลียมจรัสกลุ, 

                              ผู้แปล). นครปฐม: มลูนิธิเดก็.               
 

    5.4 บทความในวารสาร 

          สทุศัน์ ยกส้าน. (2553). ประวตัคิวามส าคญัของเกลือตอ่มนษุย์. สารคดี, 26(303), 129-132. 
              
          มาริสา กาญจนะ, และ เรืองเดช ศรีวรรธนะ. (2548). การประเมินคา่ประโยชน์ 

                   ด้านการลดมลภาวะทางกลิ่นของโรงควบคมุคณุภาพน า้ชอ่งนนทรี. วารสารเศรษฐศาสตร์ 

                มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 12(1), 1-11.  
 

        จารึก หนเูนียม, วิยะดา คงเพชร, และ ไรนา รัตนาพฤกษ์ขจร. (2548). การใช้กระบวนการกลุม่ในการ 

                   ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน ศนูย์สขุภาพชมุชนเครือข่าย 

                   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช. วารสารสขุศึกษา, 28(101), 60-68. 
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ภาคผนวก  

                              การเขียนอ้างอิงงานทางด้านกฎหมาย  (Legal Materials)  
                                           ………………………………………………………… 
 

                  ในวารสารทางด้านกฎหมาย (Legal Periodicals) มีการจดัรูปแบบและการวางเอกสารอ้างอิง
แตกตา่งจาก APA Journal  ความแตกตา่งคือ งานทางด้านกฎหมายใช้การอ้างอิงเอกสารในรูปแบบเชิงอรรถ 
(Footnotes) ในขณะท่ีงานใน  APA Journal  ระบกุารอ้างอิงอยา่งย่อก ากบัเนือ้หา (ระบบนามปี) และวาง
รายละเอียดของเอกสารอ้างอิงไว้ในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทหรือท้ายเร่ือง (Reference List)  
                  ขอบเขตของเอกสารทางด้านกฎหมาย ครอบคลมุ ค าพิพากษาของศาล (Court Decisions) บท
กฎหมาย (Statutes) และ กฎข้อบงัคบัและข้อกฎหมายอ่ืนๆ (Other Legislation) รวมถึง แหลง่เอกสารด้าน
กฎหมายระดบัทตุยิภมูิ  
                  รูปแบบการเขียนอ้างอิงงานทางด้านกฎหมาย มีลกัษณะเป็นงานท่ีไมป่รากฏช่ือผู้ รับผิดชอบเนือ้หา 
โดยทัว่ไป ประกอบด้วย 
                    (1) ช่ือเร่ืองของงานหรือช่ือคดี ใช้ช่ือของฝ่ายหนึง่และคูก่รณีของคดีนัน้ (One Party vs. Another) 
เป็นช่ือคดีและเป็นข้อมลูน ารายการ  
                     (2) ข้อมลูอ้างอิงแหลง่ ระบแุหลง่ท่ีเผยแพร่ค าพิพากษาของศาลท่ีเป็นทางการ ท่ีเป็นหนงัสือชุดท่ี
รวบรวมค าพิพากษาของศาล (Reporters) โดยระบเุลม่ท่ีและเลขหน้าท่ีปรากฏค าพิพากษาคดีนัน้ ในหนงัสือ
ดงักลา่ว, ปีท่ีมีการพิพากษาตดัสินคดีนัน้ และมีการใช้ค ายอ่ ตามท่ีก าหนดใช้ใน The Bulebook:  A Uniform  
System of Citation ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 18 ปีพิมพ์ ค.ศ. 2005  ซึง่เป็นแหลง่ท่ีส าคญัในการเขียนรูปแบบอ้างอิง
สารสนเทศด้านกฎหมาย ดงันี ้
 
                     

ค าย่อ ค าเตม็ ค าย่อ ค าเตม็ 
Cong. U.S. Congress Fed. Reg. Federal Register 
Cong. Rec. Congressional Record H.R. House of Representatives 
F. Federal Reporter Reg. Regulation 
F.2d Federal Reporter, Second Series Res. Resolution 
F.3d Federal Reporter, Third Series S. Senate 
F. Supp. Federal Supplement U.S.C. United States Code 
 
 

1..  การเขียนอ้างอิงงานประเภทค าวินิจฉัยของศาล (Court Decisions)   (Bluebook Rule 10) 
            ในเนือ้หา  ใช้ช่ือคดี (ท าเป็นตวัเอน) และปีท่ีวินิจฉยั   
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            1.1 ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทส าหรับคดีทั่วๆ ไป: 
 

                  รูปแบบ:              
 

              
 
 
               ตัวอย่าง  
 
         
                  
              การอ้างอิงในเนือ้หา: 
                  รูปแบบ:      
                   
 
 
               
              ตัวอย่าง   
     
              
                 
                           
               
                   ค ำอธิบำย:  ค าพิพากษานีก้ระท าโดย the Federal district court for the Eastern District of Wisconsin 
(E.D. Wis) ใน ค.ศ.1972  ค าพิพากษานีป้รากฏอยู่ในเลม่ท่ี 349 หน้า 1078 ของ the Federal Supplement  
  
        1.2 ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทส าหรับคดีที่มีการอุทธรณ์: 
              ตัวอย่าง  
              การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบท: (Reference list entry:) 
 
 
                             
                                    
               
 
 

Name v. Name, Volume Source Page (Court Date). 
 

Lessard v. Schmidt,  349  F. Supp. 1078 (E.D. Wis 1972).  
 

   Name v. Name (Court Date)          หน้าข้อความ 
    (Name v. Name, Court Date)       ท้ายข้อความ 
 

   Lessard v. Schmidt (1972)            หน้าข้อความ 

   (Lessard v. Schmidt, 1972)            ท้ายข้อความ 
 

Durflinger  v. Artiles, 563 F. Supp. 322 (D. Kan. 1981), aff’d, 727   

       F.2d 888 (10th Cir. 1984 ).   
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               การเขียนอ้างอิงในเนือ้หา: (Text citation:)  
 
                         
                             
           
             
                   
                    ค ำอธิบำย:  ค าพิพากษานีก้ระท าโดย the Federal District Court for the Eastern District  
of Wisconsin  (E.D. Wis) ใน ค.ศ.1981 ในชัน้อทุธรณ์ การตดัสินยืนยนัโดย  10th Circuit Court of  
Appeals ใน ค.ศ.1984  ค าพิพากษานีป้รากฏอยู่ในเล่มที ่563 หนา้ 322 ของ the Federal Supplement 
 และค าพิพากษาศาลอทุธรณ์ ปรากฏอยู่ใน Federal Reporter, second Series (F.2d) เล่มที ่727  
หนา้ 888 

                  [aff’d มาจากค าวา่ Affirmed เชน่ The Appeal Court affirmed the judgment of the Civil 

 Court. (ศาลอทุธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลแพง่)] 

   
          1.3 ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงส าหรับค าวินิจฉัยคดีที่ไม่ปรากฏอยู่ในหนังสือ 
               รายงานผลการพจิารณาคดีของศาล  (Reference to an Unreported Decision) 
               ตัวอย่าง 
 
 
 
 

        ค ำอธิบำย:  จากตวัอย่าง ระบหุมายเลขประจ าตวัของงาน (the docket number) และชื่อศาล 
 ซ่ึงความเห็นของศาลฯ นี ้ประกาศเป็นทางการเมื่อวนัที่ 16 มีนาคม  ค.ศ. 1977  ในกรณีทีต่้องการระบเุลข 
หนา้ด้วย ให้ใช้เลขหนา้ของแผ่นเอกสารความเห็น (A Slip Opinion) เนือ่งจากเป็นความเห็นทีไ่ม่ปรากฏ 
ในหนงัสือรายงานผลการพิจารณาคดีฯ  แต่มีการพิมพ์เป็นเอกสารแยกต่างหาก ให้บนัทึกในรูปแบบ ดงันี้ 
“slip op. at ..[ต่อด้วยเลขหนา้]” 
               การอ้างอิงคดีความทีไ่ม่ปรากฏผลการพิจารณาคดีในหนงัสือรายงานผลการพิจารณาคดีฯ แต่ 
พบในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  LEXIS หรือ Westlaw  ใหใ้ช้ชื่อฐานข้อมูล หมายเลขประจ าระเบียน 
ในฐานข้อมูล และข้อมูลอืน่ๆ เพือ่ใหเ้พียงพอส าหรับผูอ่้านทีจ่ะคน้พบคดีนัน้ๆ ได ้แทนการอ้างอิงโดยใช้ 
แผ่นเอกสารความเห็น  (Slip Opinions) หากใช้หมายเลขของหนา้จอ (Screen Page Numbers) ให้ 
เขียนเคร่ืองหมายดอกจนั (*) น าหนา้หมายเลขหนา้ดงักล่าว เพือ่แยกใหแ้ตกต่างจากเลขหนา้ในแผ่น 
เอกสารความเห็น  (A Slip Opinion) หรือใช้หมายเลขย่อหนา้ (ถา้มีระบไุว)้ โดยก ากบัสญัลกัษณ์ 
ย่อหน้าน าหน้าหมายเลขย่อหนา้ด้วย 

Durflinger  v. Artiles  (1981/1984) 

Gilliard v. Oswald, No. 76-2109 (2d Cir. March 16, 1977). 
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     ตัวอย่าง กรณีมีหมายเลขประจ าระเบียน 
 
 
 
           
 

               ตัวอย่าง กรณีไม่มีหมายเลขประจ าระเบียน 
 

 
 
                   
           
 

           คดีต่างๆ ท่ีเข้าสู่ศาลชัน้ต่างๆ  (Court Cases at the Trial Level:) 
   1.4 ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงส าหรับความเหน็ของศาลชัน้ต้น 
                  (Reference to a State Trial Court Opinion) 
 

 
 
                   
 
                   ค ำอธิบำย:  ค าวินิจฉยันี้กระท าโดยศาลชัน้ตน้ทีมี่ชื่อว่า The Court of Common Pleas ใน 
Washington County มลรัฐ Pennsylvania ใน ค.ศ. 1991 ผลการวินิจฉยัปรากฏในรายงานของศาลแขวง 
และเทศมณฑลเพนซิลวาเนีย  ในชุดที ่4 เร่ิมตน้ทีห่นา้ 168 ของเล่มดงักล่าว 
 
 

           1.5 ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงส าหรับความเหน็ของศาลแขวง 
                 (Reference to a Federal District Court Opinion) 
 

 
 
             

                     ค ำอธิบำย:  ความเห็นของศาลนี ้เขียนโดยศาลแขวง ทีมี่ชื่อว่า  The Southern District  
of West Virginia ไดต้ดัสิน ใน ค.ศ. 1986 ผลการวินิจฉยัปรากฏใน  the Federal Supplement  
เล่มที ่627 โดย เร่ิมตน้ทีห่น้า 418 ของเล่มดงักล่าว 

 
 

 Dougherty v. Royal Zenith Corp., No. 88-8666, 1991 U.S. Dist. LEXIS 10807,  

              at *2 (E.D. Pa. July 31, 1991)  

 Gustin v. Mathews, No. 76-7-C5 (D. Kan. Jan. 31, 1977) (LEXIS, Genfed 

              library, Dist file). 

Casey v. Pennsylvania-American Water Co., 12 Pa. D. & C. 4th 168 (C.P.  

            Washington County 1991). 

Davis v. Monsanto Co., 627 F. Supp. 418 (S.D. W.Va. 1986). 
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           คดีของศาลในชัน้ศาลอุทธรณ์:  (Court Cases at the AppellateLlevel:) 
            1.6 ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงส าหรับความเหน็ของศาลสูงสุดแห่งรัฐ 
                  (Reference to a Case Appealed to a State Supreme Court) 
 

 
 
             

                    ค ำอธิบำย:  ความเห็นของศาลนี้ เขียนโดยศาลสูงสดุแห่งรัฐเวอร์จิเนีย (The Virginia  
Supreme Court) ไดต้ดัสิน ใน ค.ศ. 1990 ผลการวินิจฉยัปรากฏใน The Virginia  Reports  (ซ่ึง 
บนัทึกค าวินิจฉยัของศาลสูงสดุแห่งรัฐ)  เล่มที ่239  เร่ิมตน้ทีห่น้า 312 ของเล่มดงักล่าว  ทัง้นี ้มีการ 
อา้งอิงถึงเล่มที ่389 ของ The South Eastern Reporter, ชดุที ่2 เร่ิมตน้ทีห่นา้ 460 ควบคู่กนัด้วย  
(The South Eastern Reporter เป็น A Regional Reporter ทีร่ายงานผลการตดัสินคดีจากหลายๆ  
มลรัฐในภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ) 
 
 

            1.7 ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงส าหรับความเหน็ของศาลอุทธรณ์แห่งรัฐ 
                  (Reference to a Case Appealed to a State Court of Appeals) 
 
 
 
             

                     ค ำอธิบำย:  ความเห็นของศาลนี ้ตดัสินโดยศาลอทุธรณ์ของรัฐเท็กซสั ใน ค.ศ. 1992 
ผลการวินิจฉยันี ้ปรากฏใน The South Western Reports เล่มที ่826 ชดุที ่2  โดย เร่ิมตน้ทีห่น้า 201 
ของเล่มดงักล่าว  
  

           1.8 ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงส าหรับผลการตัดสินคดีของศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา 
                 (References to Cases Decided by the U.S. Supreme Court) 
 

 
 
             
              
 

                      ค ำอธิบำย:  แต่ละคดีเหล่านี้ถูกตดัสินโดย ศาลสูงสดุของสหรัฐอเมริกา The U.S. Supreme 
Court) การอ้างอิงรายการแรกอา้งแหล่ง The United States Reports  ส่วนรายการที่ 2 อา้งแหล่ง The 
Supreme Court Reporter  ทัง้นี ้ส าหรับคดีที่ยงัไม่ไดเ้ผยแพร่ใน The United States Reports ใหใ้ช้แหล่ง  
 The Supreme Court Reporter ไปก่อน                  
 

Compton  v. Commonwealth, 239 Va. 312, 389 S.E.2d 460 (1990). 

Texas  v. Morales, 826 S.W.2d 201 (Tex. Ct. App. 1992). 

Brown  v. Board of  Educ., 347 U.S. 483 (1954). 

Maryland v. Craig, 110 S. Ct. 3160 (1990). 
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2. การเขียนอ้างอิงงานประเภทบทกฎหมาย (Statutes) (Bluebook Rule 12) 
          การอ้างอิงในเนือ้หา  ใช้ช่ือพระราชบญัญัตท่ีิเป็นช่ือทางการหรือเป็นท่ีนิยม แล้วตามด้วยปีของ
พระราชบญัญตันิัน้   สว่นการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบท ให้เพิ่มหรือรวมแหลง่ท่ีมาและหมายเลขตอน 
ของบทกฎหมาย และระบปีุพิมพ์หรือปีท่ีรวบรวมบทกฎหมายนัน้ในวงเล็บกลม ถ้าปีพิมพ์ฯ ตา่งจากปีของ 
บทกฎหมาย  
              รูปแบบ:   
               
             
 
               [“§” = สญัลกัษณ์ระบวุ่าเป็นภาค/ตอน  (Section Sign),  ถ้าเป็น “§§”  คือเป็นพหพูจน์  
มากกวา่ 1 ภาค/ตอน เชน่ §§ 59-2901-2941 หมายถึง บทท่ี 59 ระหวา่งตอนท่ี 2901-2941] 
 
      
           2.1 ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงส าหรับบทกฎหมาย                                  
                  การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบท: 
 

                  
                      
             
                  
                 การเขียนอ้างอิงในเนือ้หา: 
 

 
                              
                
 

              2.2 ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงส าหรับบทกฎหมายในประมวลกฎหมายแห่งรัฐ 
                 (Reference to a Statue in a State Code) 
 
 

 
             
 
       
                     
                    ค ำอธิบำย: พระราชบญัญติัของ Kansas นี ้พบอยู่ใน บทที ่59 ระหว่างตอนที่ 2901-2941 ของ 
เล่มที ่4 ของเอกสารค าอธิบายบทกฎหมายแห่งรัฐแคนซสั (Kan. Stat. Ann. = Kansas Statutes  
Annotated) ฉบบั ค.ศ. 1983 โดยมีข้อแก้ไข/การแปรญตัติของพระราชบญัญติัดงักล่าว 2 ข้อ และเอกสาร 

  Name of act, Volume Source § section number (year).           

Mental Care and Treatment  Act, 4 Kan. Stat. Ann. §§ 59-2901-2941(1983 &  
            Supp. 1992).         
 

Mental Health Systems Act, 42 U.S.C. § 9401 (1988).         

Mental Health Systems  Act (1988) 
Mental Health Systems  Act of 1988 
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อา้งอิงทีผ่นวกเพ่ิม อยู่ในภาคผนวกของ Kansas Statutes Annotated ฉบบั ค.ศ. 1992 ในกรณีทีพ่บว่า
พระราชบญัญติัอยู่ในตอนใด ก็ใหร้ะบตุอนนัน้ เช่น § 59-2903 คือ ตอนที ่2903 ของบทที ่59 
     
 

              2.3 ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงส าหรับบทกฎหมายในประมวลกฎหมายแห่งสมาพันธรัฐ  
                 (Reference to a Statute in a Federal Code)  
 
 

 
 
  
 

                ค ำอธิบำย: พระราชบญัญติั ค.ศ. 1990 นี ้พบอยู่ใน ตอนที่ 12101  ของเร่ืองที ่42 ของค าอธิบาย
ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (United States Code Annotated - U.S.C.A.) ค าว่า “et seq.” เป็นวลีใน
ภาษาละติน หมายถึง “และตามด้วย” (and following)  เป็นวิธีเขียนย่อ เพือ่แสดงว่า การระบรุายละเอียดของ
พระราชบญัญติัไม่เพียงอา้งถึงข้อมูลเฉพาะในส่วนแรกเท่านัน้ แต่ยงัมีส่วนอืน่ตามมาดว้ย ส่วนที่ตามมาเป็น
ข้อความในวงเล็บ ซ่ึงบ่งชี้ว่า United States Code Annotated จดัพิมพ์โดย The West Publishing โดย 
ระบชืุ่อส านกัพิมพ์นีอ้ย่างสัน้ๆ ว่า “West”  พิมพ์ใน ค.ศ.1993   
                   การอา้งอิงแหล่งจาก ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (U.S.C.) ค าอธิบายประมวลกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา (U.S.C.A.) และภาคผนวกของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (U.S.C.S.) เป็นวิธีการอ้าง 
แหล่งทีดี่กว่าการอา้งอิงกฎหมายทีย่งัไม่อยู่ในประมวลกฎหมาย 
  
                  ตัวอย่ำง การอ้างอิงข้อกฎหมายทีไ่ม่อยู่ในประมวลกฎหมาย 
 

 
 
         
 

                   ค ำอธิบำย:  ตวัอย่างข้างบนนี ้เป็นการอ้างอิงพระราชบญัญติั (version of the act) ฉบบัที่ยงั 
ไม่ปรากฏในประมวลกฎหมาย โดยพระราชบญัญติัฉบบันีเ้ป็นกฎหมายมหาชน ฉบบัที ่ 336 ซ่ึงมีการประกาศ 
ใช้ในการประชมุสภาคองเกรส ครั้งที ่101  กฎหมายฉบบันีพ้บอยู่ใน ตอนที่ 2 ของพระราชบญัญติัทีอ่า้ง (ซ่ึง
ตอนที ่2 ตรงกบัตอนที ่12101  ของเร่ืองที ่42 ในค าอธิบายประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (United States 
Code Annotated - U.S.C.A.) โดยทีต่อนที ่2 นัน้ เป็นฉบบัสดุทา้ยก่อนมาเป็น ฉบบัทีอ่ยู่ในประมวล 
กฎหมาย ข้อความของตอนทีถู่กอ้าง สามารถพบไดใ้น United States Statutes At Large  (ใช้ค าย่อว่า 
Stat.) เล่มที ่104 หนา้ 328  ซ่ึงเล่มที ่104 ของ United States Statutes At Large นี ้พิมพ์ใน ค.ศ. 1991 
 
 
 
 
 

Americans  With Disabilities  Act of 1990, 42 U.S.C.A. § 12101 et seq. (West 1993) 

Americans  With Disabilities  Act of 1990, Pub. L. No. 101-336, § 2, 104 Stat. 328 (1991). 
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3. การเขียนอ้างอิงงานประเภทกฎข้อบังคับและข้อกฎหมายต่างๆ (Legislative Materials)     
     (Bluebook Rule 13) 

        การอ้างอิงในเนือ้หาส าหรับเอกสาร 3 ประเภทตอ่ไปนี ้คือ  1) ค าให้การของพยานและการพิจาณา 
คดี (Testimony and Hearings),  2) ร่างกฎหมายท่ีเสนอสภาและข้อมต ิ (Bills and Resolutions), และ  
3) หนงัสือรายงานค าพิพากษาของศาลท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาคดีของศาลและเอกสารส าคญัอ่ืนๆ (Reports  
and Documents) ให้ระบช่ืุอเร่ืองหรือหมายเลขคดี และปี 
 

         3.1) ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงส าหรับงานประเภทค าให้การของพยาน 
                 (Reference for Federal Testimony) 
             ตวัอย่าง 
                  
 
 
 
               
             
                  
                  
             การเขียนอ้างอิงในเนือ้หา:          
 
          
 
         
 
                   ค ำอธิบำย:  ค าใหก้ารของพยานข้างบนนี้ ใหต่้อคณะอนกุรรมการของสภาผูแ้ทนราษฎร ของ
สหรัฐอเมริกา (A subcommittee of the U.S. House of Representatives) ในช่วงที่ 2 ของการประชมุสภา 
คองเกรส ครั้งที่ 101  ค าให้การนีอ้ยู่ในช่วงตน้ของหนา้ 35 ของเอกสารหลกัฐานทีเ่ป็นเอกสารพยานในการ
พิจารณาคดี ใน ค.ศ. 1990  
                 ในการเขียนเอกสารอ้างอิงทา้ยบท มกัระบรุวมชื่อเร่ืองทัง้หมดทีป่รากฏบนปกของเอกสาร 
หลกัฐานดงักล่าว  หมายเลขของร่างกฎหมายทีเ่สนอสภา (The Bill Number)  (ถา้มี) ช่ือคณะอนกุรรมการ 
(ถา้มี) และชื่อคณะกรรมการ  (ดงัตวัอย่างในข้อ 3.2) 
 
                
   3.2 ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงส าหรับงานประเภทค าพพิากษาคดีฉบับเตม็  
                      (Reference for a Full Federal Hearing) 
                  ตัวอย่าง               

RU486: The import ban and its effect on medical research: Hearings before the    

          Subcommittee on Regulation, Business Opportunities, and Energy, of the  

          House Committee on Small Business, 101st  Cong. 35 (1990) (testimony of  

            Ronald Chesemore). 

  RU486:  The Import Ban (1990)         หน้าข้อความ 

(RU486:  The Import Ban,  1990)         ท้ายข้อความ 
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                    การเขียนอ้างอิงในเนือ้หา: 
          

          
 
   
               

                       

                         ค ำอธิบำย:  การพิจารณาคดีนี้ มีข้ึนใน ค.ศ. 1992  ในการประชมุของสภาผูแ้ทนฯ ของ

สหรัฐอเมริกา (The U.S. House of Representatives) ซ่ึงอยู่ในระหว่างสมยัประชมุสภาคองเกรส ครั้งที่ 102 

ค าพิพากษานี ้เร่ิมตัง้แต่หน้าแรกของเอกสารหลกัฐานทีเ่ป็นทางการทีไ่ดจ้ดัท าข้ึนภายหลงัการพิจารณาคดี

ดงักล่าว 
 

            3.3 รูปแบบการเขียนอ้างอิงส าหรับงานประเภทร่างกฎหมายที่เสนอสภาและข้อมติ 
                 (Form for Unenacted Federal Bills and Resolutions) 
                 รูปแบบ   
 
                        
                     
                     ให้ใช้เลขท่ีของร่างกฎหมายท่ีเสนอสภาผู้แทนฯ หรือเสนอวฒุิสภา เป็นข้อมลูน า 
           ตัวอย่าง 
                 การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบท: 
 
                         
 
  

                 การเขียนอ้างอิงในเนือ้หา: 
 
          

Urban America’s need for social services to strengthen families: Hearing before the  

        Subcommittee on Human Resources of the Committee on Ways and Means,  

        House of Representatives, 102d Cong. 1 (1992). 

  Urban America’s Need (1992)          หน้าข้อความ 

  (Urban America’s Need,  1992)         ท้ายข้อความ 
 

Title [if relevant], bill or resolution number, xxx Cong. (year). 

S. 5936, 102d Cong. § 4 (1992). 
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            3.4 ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงส าหรับงานประเภทร่างกฎหมายที่เสนอสภา 
                 (References to Unenacted Federal Bills) 
                   
 
       
 
 
 
 

                    ค ำอธิบำย:  ตวัอย่างแรกเป็นร่างกฎหมายทีเ่สนอต่อสภาผูแ้ทนฯ ในระหว่างการประชมุสภา 
คองเกรส ครั้งที่ 103 ใน ค.ศ. 1993 โดยร่างฯ ดงักล่าวได้รับเลขทีป่ระจ าร่างฯ เป็น H.R.1563  ส่วนตวัอย่าง 
ที ่2 เป็นร่างฯ เดียวกนัทีเ่สนอต่อวฒิุสภา และไดร้ับเลขที่ประจ าร่างฯ เป็น S. 671 (S. = Senate) 
 
            3.5 รูปแบบการเขียนอ้างอิงส าหรับงานประเภทร่างกฎหมายที่เสนอสภาและข้อมติ 
                 (Form for Unenacted Federal Bills and Resolutions) 
                 รูปแบบ   
 
                  
          
                 ตัวอย่าง 
                 การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบท: 
         
                
 
                 การเขียนอ้างอิงในเนือ้หา:          

 
 
          
  

                      

  Senate Bill 5936 (1992)          หน้าข้อความ 

  (S, 5936, 1992)                       ท้ายข้อความ 
 

Equitable Health Care for Severe Mental Illnesses Act  of 1993, H.R. 1563, 103d 

        Cong. (1993). 

Equitable Health Care for Severe Mental Illnesses Act  of 1993, S. 671, 103d Cong.  

         (1993) 

 

S. Res. 107, 103d Cong., 139 Cong. Rec. 5826 (1993) (enacted). 

  Senate Resolution 107 (1993)          หน้าข้อความ 

  (S. Res.107, 1993)                            ท้ายข้อความ 
 

xx. Res. xxx, xxx Cong., Volume Source page (year) (enacted) 
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                     ค ำอธิบำย:  ข้อมติโดยวฒิุสภา เลขที ่107 ไดถู้กรายงานไวใ้น The Congressional Record ใน
เล่มที ่139 ทีห่นา้ 5826  มีข้อสงัเกตว่า ร่างกฎหมายทีเ่สนอวฒิุสภานีแ้ละข้อมติของร่างดงักล่าวเป็นข้อ
กฎหมาย และควรถูกอา้งถึงในรูปของบทบญัญติั (statutes) ทัง้นี ้ร่างกฎหมายหรือข้อมติที่ยงัไม่ผ่านการ
พิจารณา ก็ควรใช้รูปแบบนีเ้ช่นกนั 
               
            3.6 รูปแบบการเขียนอ้างอิงส าหรับงานประเภทรายงานค าพพิากษาของศาลและเอกสาร 
                 ส าคัญอ่ืนๆ  (Form for  Federal Reports (Rep.) and Document (Doc.) 
   
                  รูปแบบ 
 
                   
                       
                      ให้เร่ิมต้นด้วยสญัลกัษณ์ของสภาผู้แทนฯ (น าด้วย H.R.) หรือท่ีเสนอวฒุิสภา (น าด้วย S.)  
ตามด้วยหมายเลขของรายงาน ซึง่ประกอบด้วย เลขครัง้ท่ีประชมุของสภาคองเกรส ตามด้วยเคร่ืองหมายขีดคัน่  
(Hyphen) ตอ่ด้วยเลขท่ีของรายงาน และจบด้วยเลขปีปฏิทิน 
                   ตัวอย่าง 
                   การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบท: 
         
                
                  
                   การเขียนอ้างอิงในเนือ้หา: 
          

 
 
 

                     ค ำอธิบำย:  รายงานของวฒิุสภา เลขที่ 102-114 เป็นรายงานทีเ่สนอต่อวฒิุสภาโดย The 
Senate Committee on Labor and Human Resources concerning the Protection and Advocacy 
 for Mentally Ill Individuals Amendments Act of 1991  การอา้งอิงเร่ิมตัง้แต่หนา้ 7 ของรายงานนัน้ 
 

 4. การเขียนอ้างอิงงานประเภทเอกสารการบริหารงาน  (Administrative and Executive Materials)  
      (Bluebook Rule 14) 
            ครอบคลมุงานเก่ียวกบักฎและระเบียบข้อบงัคบั (Rules and Regulations) ความเห็นท่ีเป็นทางการ 
ของศาลในประเดน็ข้อกฎหมาย (Advisory Opinions) และค าสัง่ของประธานาธิบดีซึ่งเป็นหวัหน้าฝ่ายบริหาร 
(Executive Orders)   
            ใช้ช่ือเร่ืองหรือเลขท่ีของงาน ตามท่ีปรากฏในแหลง่ (หรือข้อมลูระบลุกัษณะอ่ืนๆ) และปี 

xx. Rep. No. xx-xxx (year) 

 S. Rep. No. 102-114, at 7 (1991). 

  Senate Report  No. 102-114 (1991)          หน้าข้อความ 

  (S. Rep. No. 102-114, 1991)                    ท้ายข้อความ 
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           4.1 รูปแบบการเขียนอ้างอิงระเบียบข้อบังคับของสมาพันธรัฐ  (Form for Federal Regulation) 
 

              รูปแบบ   
 
 
               
              ตัวอย่าง 
 

              การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบท: 
 
         
                
 
                  
 
              การเขียนอ้างอิงในเนือ้หา: 
          

 
 
          
 
  

                 ค ำอธิบำย:  กฎข้อบงัคบัข้อแรกอยู่ในประมวลกฎหมาย เมื่อ ค.ศ.2006 ในเล่มที ่21 ตอนที ่202.1 
ของ The Code of Federal Regulations (C.F.R.)  กฎข้อบงัคบัข้อทีส่องไดร้ับการน าเสนอและจดัพิมพ์ใน 
เล่มที ่73 ของ The Federal Register  (Fed. Reg.)  ก่อนจะน าเข้าสู่ประมวลกฎหมายอย่างเป็นทางการ  
 
 

            4.2 รูปแบบการเขียนอ้างอิงงานประเภทค าส่ังผู้บริหารประเทศ (Form for Executive Order) 
 

                  รูปแบบ   
 
 
 
                 ตัวอย่าง 
                 การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบท: 
 

         

FDA Prescription Drug Advertising Rule, 21 C.F.R. § 202.1 (2006). 

Adoption and Foster Care Analysis and Reporting System, 73 Fed. Reg. 82,082 

          (proposed Jan. 11, 2008) (to be codified at 45 C.F.R. pt. 1355). 

  FDA Prescription Drug Advertising Rule (2006)                                     หน้าข้อความ 

  (Adoption and Foster Care Analysis and Reporting System, 2008)      ท้ายข้อความ 
 

Title/Number, Volume Source § xxx (year) 

Exec. Order No. 11,609, 3 C.F.R. 586 (1971-1975), reprinted as amended 

         in 3  U.S.C. 301 app. at 404-07 (1994) . 

 Exec. Order No. xxxxx, 3 C.F.R.  Page (year). 
 (year) 
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                 การเขียนอ้างอิงในเนือ้หา: 
          

 
 
 
 

       ค ำอธิบำย:  ค าสัง่ของประธานาธิบดีฯ รายงานอยู่ในหวัข้อที ่3 ของประมวลกฎข้อบงัคบั 
แห่งสมาพนัธรัฐ (Code of Federal Regulations) ค าสัง่ฉบบันี้ปรากฏอยู่ทีห่น้า 586  มีการอ้างอิงควบคู่ 
กนัใน The United States Code (U.S.C.) หรือถา้ไม่มีใน U.S.C. อาจมีใน The United States Code 
Service (U.S.C.S.) 
 
 

5. การเขียนอ้างอิงงานประเภทเอกสารสิทธิบัตร (Patents) 
           การอ้างอิงในเนือ้หา ให้ใช้หมายเลขประจ าสิทธิบตัรและปีท่ีเผยแพร่สิทธิบตัรนัน้ สว่นข้อมลูน า 
ของรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบท ให้ระบช่ืุอผู้คิดค้นหรือประดษิฐ์และช่ือแหลง่หรือองค์กรซึง่มีข้อมลูเก่ียว 
กบัสิทธิบตัรนัน้ ให้ค้นคืนได้  
         ตัวอย่าง 
         การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบท: 
         
                
 
                  
 

          
             การเขียนอ้างอิงในเนือ้หา: 
          

 
 
 
 

     ค ำอธิบำย: เอกสารสิทธิบตัรนีเ้ผยแพร่ใน ค.ศ.1988 ผูถื้อลิขสิทธ์ิ คือ I. M. Smith ไดห้มายเลข 
ประจ าสิทธิบตัร คือ 123,445  ส าหรับหมายเลขของสิทธิบตัร (The Patent Number) เป็นเลขประจ าตวั 
ของสิทธิบตัรแต่ละช้ินงานทีไ่ม่ซ ้ากบัช้ินงานอืน่ๆ  ในตวัอย่างรายการอ้างอิงนี ้ได้หมายเลขของสิทธิบตัร 
เป็นประเภทสิทธิบตัรส าหรับใช้สอย (A Utility Patent) หมายเลขจึงไม่มีอกัษรใดๆ น าหนา้ แต่ถา้ไม่ใช่ 
ประเภทนี ้จะมีตวัอกัษรน าหนา้หมายเลข เช่น เป็นประเภทการออกแบบ (A Design Patent) จะมีรหสั 
“D” น าหมายเลข เช่น D123,445 

  Executive Order No. 11,609 (1994)                หน้าข้อความ 

  (Executive Order No. 11,609, 1994)               ท้ายข้อความ 
 

Smith, I. M. (1988).  U.S. Patent No. 123,445.  Washington, DC: U.S. Patent  

           and Trademark Office.  

  U.S. Patent  No. 123,445  (1988)                หน้าข้อความ 

  (U.S. Patent No. 123,445, 1988)                 ท้ายข้อความ 
 

123



 
 

บรรณานุกรม 

 

ลดัดา รุ่งวิสยั. (2553). การอ้างถึงและการเขียนบรรณานกุรม ตามกฎมาตรฐาน เอ พี เอ (American  

            Psychological Association – APA Style) สืบค้นจาก http://library.hu-ac.th/apa_style_cm 

ศภุนิจ ศรีรัตน์. (2555). การอา้งอิงและการเขียนรายการอา้งอิงแบบ APA (American Psychological 

          Association). กรุงเทพฯ: ส านกับรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

สวุคนธ์ ศริิวงศ์วรวฒัน์. (2555). การเขียนอา้งอิงและบรรณานกุรมรูปแบบ APA. กรุงเทพฯ: ศนูย์สนเทศและ   

            หอสมดุ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 

 American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological  

         Association (6th ed.). Washington, DC: Author. 

124



125 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

(ขนาดอกัษร 18  pt เขม้ จดัก่ึงกลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 

(ขนาดอกัษร 16  pt บาง จดัก่ึงกลาง) 

 



127 

 
(ตวัอย่างหน้าปกนอก) 

  

          ขอบกระดาษ      1.5 น้ิว 

 

 
  

                 พฤตกิรรมการตดัสินใจของผู้บริหารเอกชนระดบัมัธยมศึกษา 
ในกรุงเทพมหานคร 

(20 pt หนา) 

 
 

 

 

 

1.5  น้ิว                                       1  น้ิว 

นางสาววภิา  รักดี 

(18 pt หนา)  

 

 
 

 

 

 

 

ดุษฎีนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

     พ.ศ. 2550                         

 1.5  น้ิว    

 

 

(16pt/บาง) 

 

                                   

ขอบกระดาษ 

                                   

 

 



128 

 
(ตวัอย่างหน้าปกในภาษาไทย) 

 

  ขอบกระดาษ 

 

                     2.5  น้ิว 

 

 

 

พฤตกิรรมการตดัสินใจของผู้บริหารเอกชนระดบัมัธยมศึกษา 
ในกรุงเทพมหานคร 

 (20 pt หนา) 
  

   

 

 

  

 

                  1.5  น้ิว                                                     1 น้ิว 

    นางสาววภิา  รักดี 

(18 pt หนา)  

 
 

 
 

 

 

       ดุษฎีนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2550 

 

1.5 น้ิว 
ขอบกระดาษ 



129 

 

1.5 น้ิว 

(ตวัอย่างหน้าปกในภาษาองักฤษ) 
 

  

               ขอบกระดาษ     2.5 น้ิว 

 

 

  

 

The Decision-Making Behaviors of the Private Secondary School 

Administrators in Bangkok Metropolis 

 (Angsana  UPC 18 pt. เข้ม) 
 

 

 

 

 

          1.5 น้ิว                                           1 น้ิว 

 

Miss Wipa  Rukdee 

(16 pt. เขม้) 

 

 

 
 

 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for  

the Degree of Doctor of Philosophy 

School of Educational Studies  

Sukhothai Thammathirat Open University  

2007  

                                                                      

 

 

 
ขอบกระดาษ 

(16pt/บาง) 

 



130 

 
ตวัอย่างขอบสันปก 

 

 

 

 

 

 

 

น
างสาววภิา    รักด ี    สาขาวชิาศึกษ

าศาสตร์  พ
.ศ. 2550 

 

         1 น้ิว 

 

     

 

 

หมายเหตุ  ขนาดอกัษรใหแ้ปรตามกวา้งของสันปกอยา่งนอ้ยควรใชข้นาด 18 pt./หนา 

 

 

1  น้ิว 



131 

 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์    พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารเอกชนระดบัมธัยมศึกษา 
                ในกรุงเทพมหานคร 
ช่ือและนามสกุล  นางสาววภิา  รักดี 

วชิาเอก   บริหารการศึกษา   

สาขาวชิา   ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

อาจารย์ทีป่รึกษา  1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ ์

   2. รองศาสตราจารย ์ดร. บุญศรี  พรหมมาพนัธ์ุ    

   3. อาจารย ์ดร. พจนา  วอ่งตระกลู 

   

 ดุษฎีนิพนธ์น้ี ไดรั้บความเห็นชอบใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก  เม่ือวนัท่ี  20 กุมภาพนัธ์ 2550 

 

คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ 

   

   ประธานกรรมการ 

(อาจารย ์ดร. ปัญญา  แกว้กียรู) 

 

    กรรมการ 

        (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ)์ 

 

     กรรมการ 

                     (รองศาสตราจารย ์ ดร. บุญศรี  พรหมมาพนัธ์ุ) 

 

    กรรมการ 

                                                (อาจารย ์ดร. พจนา  วอ่งตระกลู)   

 

      ประธานกรรมการบณัฑิตศึกษา 

                              (รองศาสตราจารย ์ดร. สุจินต ์ วศิวธีรานนท)์ 

 

 

   พิมพว์นัท่ีสอบปกป้องผา่น 

(ตวัอย่างหน้าอนุมัตดุิษฎนิีพนธ์) 
 



132 

 
กติติกรรมประกาศ   

        

 

 การทาํดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

ดร. สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และรอง

ศาสตราจารย ์ ดร.บุญศรี  พรหมมาพนัธ์ุ  ท่ีไดใ้หค้วามกรุณาให้คาํแนะนาํและติดตามการทาํดุษฎีนิพนธ์

คร้ังน้ีอย่างใกลชิ้ดตลอดมา นับตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่สําเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึง 

ในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ 

 ขอขอบพระคุณคุณนิติพงษ์   บุญมี  องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย ท่ีได้กรุณา 

ให้คาํแนะนาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และขอขอบพระคุณเกษตรกรผูใ้ช้นํ้ า

จากสหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าทุกท่านท่ีเสียสละเวลาและใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 

 นอกจากน้ี  ผู ้วิจ ัยขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช  เพื่อนนกัศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการทาํดุษฎีนิพนธ์คร้ังน้ีทุกท่านท่ีไดก้รุณา 

ใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือ และใหก้าํลงัใจตลอดมา 

/ 

/ 

/ 

/ 

                                                                                           วภิา  รักดี         

     กุมภาพนัธ์ 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอย่างหน้ากติตกิรรมประกาศ) 
 

(18 Pt. เขม้) 



133 

 
สารบัญ   

      

      หนา้ 

บทคดัยอ่ภาษาไทย.............................................................................................................. ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ........................................................................................................ จ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................... ฉ 

สารบญัตาราง....................................................................................................................... ฌ 

สารบญัภาพ.......................................................................................................................... ฎ 

บทท่ี 1   บทนาํ...................................................................................................................... 1 

 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา................................................................. 1 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยั ....................................................................................... 3 

 กรอบแนวคิดการวจิยั ............................................................................................ 4 

 สมมติฐานของการวจิยั .......................................................................................... 4 

 ขอบเขตการวจิยั..................................................................................................... 4 

 ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้.................................................................................................... 5 

 ขอ้จาํกดัในการวจิยั................................................................................................ 5 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ................................................................................................... 7 

 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ...................................................................................... 7 

บทท่ี 2   วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง............................................................................................. 8 

 พฤติกรรมการบริหาร ............................................................................................. 8 

 ศึกษาธิการอาํเภอ ................................................................................................... 18 

 การประเมินการบริหารสาํนกังานศึกษาธิการอาํเภอ................................................. 22 

บทท่ี 3   วธีิดาํเนินการวจิยั .................................................................................................... 31 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ................................................................................... 31 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ........................................................................................ 32 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ........................................................................................... 33 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล  ................................................................................................ 33 

 

  

 

(ตวัอย่างหน้าสารบัญ) 

(18pt/หนา) 

 



134 

 
สารบัญ (ต่อ)  

  

 หนา้ 

บทท่ี 4   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล............................................................................................... 35 

ตอนท่ี 1  สถานภาพของประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่ง............................................................... 35 

ตอนท่ี 2  การวเิคราะห์ขอ้มูล................................................................................................... 39 

 ตอนท่ี 3  ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการคน้พบ........................................................................ 45 

บทท่ี 5   สรุปการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ .............................................................. 79 

 สรุปการวจิยั ............................................................................................................ 79 

 อภิปรายผล .............................................................................................................. 82 

 ขอ้เสนอแนะ ........................................................................................................... 89 

บรรณานุกรม .......................................................................................................................... 95 

ภาคผนวก................................................................................................................................ 71 

 ก ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) ................................................ 99 

 ข แบบสอบถาม ...................................................................................................... 100 

 ค โครงการประเมินการบริหารสาํนกังานศึกษาธิการอาํเภอ ................................... 106 

ประวติัผูว้จิยั............................................................................................................................ 172 

    (18pt/หนา) 

 



135 

 
สารบัญตาราง 

 

       หนา้ 

ตารางท่ี  3.1    จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลท่ีตอ้งการและเก็บไดจ้าํแนกตามลกัษณะ 
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  สารบัญภาพ 

 

หนา้ 
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 (ตัวอย่างสารบัญภาพ) 
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บทที่ 1 

บทนํา 

/ 

/ 

1.//ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

/ 

 (ระบุความเป็นมาหรือภูมิหลงัของเร่ืองท่ีจะศึกษา ความสาํคญัของปัญหาท่ีตอ้งการ

ศึกษา)...........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................……………………… 

/ 

2.//วตัถุประสงค์การวจิัย                   

/ 

 (ระบุส่ิงท่ีตอ้งการจะศึกษาและตอ้งการคาํตอบ โดยเขียนเป็นขอ้ ๆ.........................................…….. 

 2.1.........................................................................................................................................................

................................................................................................……….......................................................................... 

 2.2.........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 2.3.........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

/ 

3.//กรอบแนวคดิการวจิัย  (ถ้าม)ี 

/ 

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 (ตวัอย่างรูปแบบและการจดัพมิพ์ส่วนเนือ้ความ) 
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4.//สมมติฐานการวจิัย (ถ้าม)ี 

/ 

 (เป็นข้อสันนิษฐานท่ีผูว้ิจ ัยกําหนดข้ึนล่วงหน้า  เพื่อเป็นแนวทางในการวิจยัหรือ

การศึกษา หัวข้อสมมติฐานน้ี อาจมีหรือไม่มีก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม การเขียนสมมติฐาน  

อาจเขียนเป็นความเรียงหรือระบุเป็นขอ้ ๆ ก็ได)้ 

 4.1...................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 4.2...................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 4.3...................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

/ 

5.//ขอบเขตการวจิัย 

/ 

 (ระบุขอบเขตท่ีจะศึกษา เช่น กลุ่มบุคคล สถานท่ี ช่วงเวลา ฯลฯ โดยระบุเป็นขอ้ ๆ) 

 5.1...................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 5.2...................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 5.3...................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

/ 

6.//ข้อตกลงเบือ้งต้น  (ถ้าม)ี       

/ 

 (ระบุขอ้ท่ีผูว้จิยัตอ้งการทาํความตกลงเบ้ืองตน้ในการดาํเนินการวจิยั กรณีมีหลายขอ้    

ควรระบุเป็นขอ้ ๆ).................................................................................................................... 

 6.1....................................................................................................................... 

 6.2....................................................................................................................... 

 6.3....................................................................................................................... 
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7.//ข้อจํากดัในการวจิัย (ถ้าม)ี 

/ 

 ..............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

 

8.//นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 (ใหร้ายละเอียดความหมายของคาํท่ีผูว้จิยัตอ้งการใหผู้อ่้านเขา้ใจความหมายตรงกบั 

ท่ีผูว้จิยัตอ้งการในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นคาํจาํกดัความเชิงปฏิบติัการท่ีใชใ้นการวจิยั) 

 8.1................................................................................................................................................ 

 8.2................................................................................................................................................ 

 8.3................................................................................................................................................ 

 8.4................................................................................................................................................ 

 8.5................................................................................................................................................ 

/ 

9.//ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

/ 

 (ระบุประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวจิยั ส่ิงท่ีจะไดรั้บทั้งในดา้นวชิาการและวชิาชีพโดย

จาํแนกเป็น.................................................................................................................................... 

 9.1//องค์ความรู้ใหม่.................................................................................................. 

 9.2//การแก้ปัญหาทางวชิาการ.................................................................................. 

 9.3//การนําไปใช้ประโยชน์และผลงานหรือเคร่ืองมือทีค่ิดค้นขึน้ใหม่จากการวจัิย… 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

/ 

/ 

 (เกร่ินนาํเร่ือง แลว้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตามประเด็นสาํคญัหลกัท่ีปรากฏ 

ในหวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์) 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................
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บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

/ 

/ 

 ขอ้ความท่ีเป็นความนาํ.................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

/ 

1.//ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

/ 

 (ระบุให้ชัดเจนว่าในการวิจยัคร้ังน้ี ใครเป็นประชากร หรือจะใช้เพียงกลุ่มตวัอย่าง 

เท่านั้ น ถ้าใช้กลุ่มตัวอย่างต้องบอกวิธีการเลือกหรือสุ่มตัวอย่างว่าจะทําโดยวิธีใด และจะใช ้   

ตวัอยา่งจาํนวนเท่าใด................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... ................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

/ 

2.//เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย              

/ 

 (ระบุเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัท่ีครอบคลุม (1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาต้นแบบ

ช้ินงาน (2) เคร่ืองมือจาํแนกคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง  (3) เคร่ืองมือวดับริบท หรือสถานการณ์ท่ี

ใช้ในการวิจยั (4) เคร่ืองมือวดัผลกระทบ เช่น การทดสอบก่อนและหลงัเรียนหรือแบบสอบถาม

ความคิดเห็นและ (5) เคร่ืองมือทางสถิติ เช่น สูตรต่าง ๆ วิธีการสร้างหรือพฒันาเคร่ืองมือนั้น ๆ 

รวมทั้งรายงานผลการนาํเคร่ืองมือไปทดลองใชด้ว้ย เช่น การหาค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงความตรง

เป็นตน้).................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 
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3.//การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

/ 

 (ระบุขั้นตอนการดาํเนินการเพื่อการรวบรวมขอ้มูล เป็นขอ้ ๆ)...................……...……. 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

/ 

4.//การวเิคราะห์ข้อมูล 

/ 

 (ระบุถึงวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลหรือวธีิการจดักระทาํขอ้มูลสถิติท่ีใช.้.............................. 

.............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

/ 

/ 

 ขอ้ความท่ีเป็นความนาํ โดยระบุหวัขอ้ท่ีจะเสนอ โดยแบ่งเป็นตอนสาํคญั ประกอบดว้ย  

/ 

ตอนที ่1   สถานภาพของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 

/ 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

/ 

ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานหรือประเด็นปัญหา (ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม

 จากการสัมภาษณ์หรือจากการทดลองเป็นตน้ 

/ 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

/ 

ตอนที ่3   ข้อสรุปที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่าง 

 (ในการเสนอผลการวจิยัผูว้จิยัอาจเสนอเป็นคาํบรรยาย คาํบรรยายประกอบตาราง แผนภูมิ แผนภาพ) 

/ 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 
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บทที่  5 

สรุปการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

/ 

/ 

(ขอ้ความท่ีเป็นความนาํ ยอ่หนา้  0.75 น้ิว).......................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

/ 

1.//สรุปการวจิัย                                                            

/ 

 1.1//วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 1.2//วธีิดําเนินการวจัิย (ประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือการวจิยั การเก็บ 

รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล)..................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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1.3  ผลการวิจัย  (ให้จาํแนกเป็นหวัขอ้ยอ่ยตามวตัถุประสงค ์/สมมติฐานหรือประเด็นปัญหาปัญหา

.............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

/ 

2.//อภิปรายผล 

/ 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

/ 

3.//ข้อเสนอแนะ 

/ 

 3.1//ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  3.2//ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

...................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
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ตารางท่ี  4.1  ค่าสถิติพื้นฐานความตอ้งการความรู้ทางการบริหารโรงเรียน รวมทั้ง 6 ดา้น ตามทศันะ

   ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเเล็ก จาํแนก

   เป็นรายดา้น และรวมทุกดา้น 

 

/ขอ้ ความตอ้งการความรู้ทางการ

บริหารโรงเรียน 

ขนาดใหญ่ 

  X            S.D. 

ขนาดกลาง  

 X        S.D 

ข นาดเลก็  

    X         S.D.  

รวม  

X        S.D.  

1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ  4.301 0.657 4.109 0.748 4.167 0.813 4.192 0.762 

2. ดา้นการบริการงานบุคลากร  3.675 4.018 0.758 0.910 4.056 3.916 0.776 0.839 

3. ดา้นการบริหารงานกิจการ 

นกัเรียน 

3.525 0.825 3.967 0.823 3.960   0.851  3.817  0.850 

4. ดา้นการบริหารงานธุรการ 

การเงินและพสัดุ          

3.627  0.829   3.991   0.781   4.062   0.914  3.893  0.856 

5. ดา้นการบริหารงานอาคาร 

สถานท่ี                 

3.420  0.837   3.649   0.893   3.826   0.895  3.631  0.896 

6. ดา้นการบริหารงานความ      

สมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน  

กบัชุมชน                

3.364  0.742   3.685   0.829   3.872  0.977   3.640  0.861 

 เฉล่ียรวม 3.652  0.774   3.909   0.808   3.984  0.893   3.848  0.844 

ท่ีมา: เชาว ์พลูนวม (2533, น.94-93) 

 

 ผลการวเิคราะห์จากตารางท่ี 4.1  แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

ใหญ่มีความตอ้งการความรู้ทางการบริหารโรงเรียนดา้นการบริหารงานอาคารสถานท่ี และดา้นการ

บริหารงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นอ่ืน ๆ 

มีความตอ้งการในระดบัมาก 

 ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง มีความตอ้งการความรู้ทางการบริหารโรงเรียน 

โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

 ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีความต้องการความรู้ทางการบริหารโรงเรียน 

โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

 เม่ือพิจารณาโดยรวมแสดงให้เห็นวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง

และขนาดเล็ก มีความตอ้งการความรู้ทางการบริหารโรงเรียนรวมทั้ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

  

(ตวัอย่างการนําเสนอตารางและคาํอธิบายตาราง) 
 



148 

 
 ตารางท่ี  4.13   เปรียบเทียบทัศนะของศึกษาธิการอาํเภอ นักวิชาการศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียน

  มธัยมศึกษา ในเขตการศึกษา 6 ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการและกิจกรรมการศึกษา 

  ของศึกษาธิการอาํเภอ ในงานดา้นวชิาการเป็นรายคู่  

 

 กลุ่ม นกัวชิาการศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยม  ศึกษาธิการอาํเภอ 

X   2.92 3.38 

นกัวชิาการศึกษา     2.78 - 0.14 0.60* 

ผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา 

2.92  - 0.46* 

ศึกษาธิการอาํเภอ 3.38   - 

     

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ท่ีมา: เสริมปัญญา เทียมวนั (2534, น.86)   

  

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ศึกษาธิการอาํเภอมีทัศนะต่อการบริหารงานวิชาการและ 

กิจกรรมการศึกษาในงานด้านวิชาการแตกต่างไปจากนักวิชาการศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มศึกษาธิการ

อาํเภอมีค่ามากกวา่กลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา และนกัวชิาการศึกษา แต่ไม่พบความแตกต่าง

ในกลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษากบักลุ่มนกัวชิาการศึกษา  
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ตารางท่ี  4.16   สถานภาพดา้นชีวสังคมของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพดา้นชีวสังคม 

ของผูต้อบแบบสอบถาม  

สาํนกังานท่ีไดรั้บ 

รางวลั 

สาํนกังานท่ีไม่ไดรั้บ

รางวลั 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ตําแหน่ง 

 ผูช่้วยศึกษาธิการอาํเภอ 

 เจา้หนา้ท่ีหรือนกัวชิาการ 

 

36 

41 

 

46.8 

53.2 

 

80 

87 

 

47.9 

52.1 

รวม 77 100 167 100 

เพศ 

 ชาย 

 

45 

 

58.4 

 

110 

 

65.9 

 หญิง  31 40.3   57 34.1 

 ไม่ระบุ 1   1.3   

รวม 77 100 167 100 

อายุ 

 ระหวา่ง 18-30     ปี 

 31-40     ปี  

 41-50     ปี  

 51-60     ปี 

 

79 

46 

20 

  4 

 

  9.1 

59.7 

26.0 

  5.2 

 

   9 

119 

  34 

    5 

 

 5.4 

71.3 

20.4 

3 

รวม 77 100 167 100 

ประสบการณ์ในตาํแหน่ง 

 ระหวา่ง   1-10 ปี 

  11-20 ปี 

  21-30 ปี 

  31-40 ปี 

 

59 

11 

 6 

 1 

 

76.6 

14.3 

 7.8 

 1.3 

 

137 

26 

 4 

 

 

82.0 

15.6 

 2.4 

 

รวม 77 100 167 100 
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ตารางท่ี  4.16 (ต่อ) 
 

สถานภาพดา้นชีวสังคม 

ของผูต้อบแบบสอบถาม  

สาํนกังานท่ีไดรั้บ 

รางวลั 

สาํนกังานท่ีไม่ไดรั้บ

รางวลั 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

วุฒิ 

 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

 ปริญญาตรี 

 สูงกวา่ปริญญาตรี  

 

 8 

60 

 9 

 

10.4 

77.9 

11.7 

 

  25 

125 

  17 

 

15.0 

74.9 

10.1 

รวม 77 100 167 100 

สํานักงาน  

 เล็ก 

 ใหญ่ 

 

36 

41 

 

46.8 

53.3 

 

117 

  50 

 

70.1 

29.9 

รวม 77 100 167 100 

 

ท่ีมา: บณัฑิตย ์ ศรีพุทธางกรู  (2538, น.35-36)  

 

 จากตารางท่ี  4.16  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม จากสาํนกังานศึกษาธิการอาํเภอท่ีไดรั้บรางวลั

ดีเด่น เป็นผูช่้วยศึกษาธิการอาํเภอ ร้อยละ 46.8 เป็นเจา้หนา้ท่ีหรือนกัวิชาการ ร้อยละ 53.2 จากสาํนกังาน

ศึกษาธิการอาํเภอท่ีไม่ได้รับรางวลัดีเด่นเป็นผูช่้วยศึกษาธิการอาํเภอร้อยละ 47.9 เป็นเจา้หน้าท่ีหรือ

นักวิชาการ ร้อยละ 52.1 ในจาํนวนน้ีเป็นผู ้มี  อายุระหว่าง 31-40 ปี เป็นส่วนใหญ่จากสํานักงาน

ศึกษาธิการอาํเภอท่ีไดร้างวลัดีเด่นร้อยละ 59.7 จากสํานกังานศึกษาธิการอาํเภอท่ีไม่ไดรั้บรางวลัดีเด่น

ร้อยละ 71.3 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในตาํแหน่งปัจจุบนั 1-10 ปีจากสาํนกังานศึกษาธิการอาํเภอท่ีไดรั้บ

รางวลัดีเด่นร้อยละ 76.6 จากสาํนกังานศึกษาธิการอาํเภอท่ีไม่ไดรั้บรางวลัดีเด่นร้อยละ 82.0 คุณวุฒิส่วน

ใหญ่จบปริญญาตรี จากสํานักงานศึกษาธิการอาํเภอท่ีไม่ได้รับรางวลัดีเด่นร้อยละ 74.85 ส่วนขนาด

สํานกังานนั้น เป็นสํานกังานขนาดเล็กจากสํานกังานศึกษาธิการอาํเภอท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่นร้อยละ 46.75 

จากสํานักงานศึกษาธิการอําเภอท่ีไม่ได้รับรางวลัดีเด่นร้อยละ 70.06 เป็นสํานักงานขนาดใหญ่ จาก

สาํนกังานศึกษาธิการอาํเภอท่ีไม่ไดรั้บรางวลัดีเด่นร้อยละ 29.94 
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ตารางท่ี  4.17    อาํนาจพยากรณ์ของพฤติกรรมผูน้าํ สภาพการณ์ในคณะวชิา และประสิทธิผลการบริหาร

  วชิาการในวทิยาลยัครู จากกลุ่มหวัหนา้คณะวชิาท่ีมีวฒิุทางการศึกษาปานกลาง 

  

ตวัพยากรณ์  R R2 r B F 

สอน 

 โครงสร้าง 

 

x3 

 

.392 

 

.154 

 

.392 

 

.392 

 

5.656** 

พฒันา   

 พฤติกรรมผูน้าํ  

 โครงสร้าง 

  

x1 

x3 

 

.371 

.523 

 

.138 

.273 

 

.371 

.370 

 

.369 

.368 

 

4.964* 

5.660 

รวม 

 โครงสร้าง 

 

x3 

 

.402 

 

.161 

 

.402 

 

.402 

 

5.979*  

*  ระดบันยัสาํคญั .05 

** ระดบันยัสาํคญั .01 

 

 ท่ีมา: ศกัด์ิไทย  สุรกิจบวร  (2532, น. 96-97)  

 

 ตารางท่ี 4.17 เม่ือวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

ของหวัหนา้คณะวชิาท่ีมีวฒิุทางการศึกษาปานกลาง (33 คน) ปรากฏวา่มีพฤติกรรมผูน้าํ และสภาพการณ์

ในคณะวิชาดา้นโครงสร้างของงานในคณะวชิามีอาํนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการบาง

ภารกิจโดยโครงสร้างของงานในคณะวิชาพยากรณ์ ประสิทธิผลของงานจดัการเรียนการสอนไดร้้อยละ 

15.4 พฤติกรรมผูน้าํพยากรณ์ประสิทธิผลของงานพฒันาอาจารยไ์ดร้้อยละ 13.8 และร่วมกบัโครงสร้าง

ของงานในคณะวชิาพยากรณ์ไดร้้อยละ 27.3 และโครงสร้างของงานในคณะวชิาพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารวิชาการรวมได้ร้อยละ 16.1 แสดงว่าโครงสร้างของงานในคณะวิชาส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารวิชาการรวมและประสิทธิผลของภารกิจ 2 ด้าน คือ งานจดัการเรียนการสอนและงานพฒันา

อาจารย ์และพฤติกรรมผูน้าํส่งผลต่อประสิทธิผลของงานพฒันาอาจารย ์ส่วนสภาพการณ์ในคณะวิชา

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งหัวหน้าคณะวิชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และดา้นอาํนาจในตาํแหน่งหน้าท่ีของ

หวัหนา้คณะวชิาไม่ใช่ปัจจยัท่ีจะอธิบายประสิทธิผลการบริหารวชิาการในวทิยาลยัครู 
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ภาพท่ี 3.1  พฤติกรรมการบริหารของศึกษาธิการอาํเภอในสาํนกังานท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่น 

        และไม่ไดรั้บรางวลัดีเด่น 

 

ท่ีมา: บณัฑิตย ์ ศรีพุทธางกรู  (2538, น.39)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าคะแนนเฉลีย่ 

(ตวัอย่างการนําเสนอภาพประกอบ) 
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ภาพท่ี 4.1    ความสัมพนัธ์ของระบบงานระหวา่งสาํนกังานศึกษาธิการอาํเภอ 

                   กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

   

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ  (2537, น.4)  

อาํเภอ จังหวดั 

โรงเรียนมัธยมศึกษา ศึกษาธิการจังหวดั 

โรงเรียนประถมศึกษา สาธารณสุขอาํเภอ 

โรงเรียนเทศบาล 
 

สํานักงานศึกษาธิการอาํเภอ  

เกษตรอาํเภอ 

หน่วยบริการ  กศน. พฒันาชุมชน 

กลุ่มคณะอาํเภอเจ้าอาวาสวดัต่าง ๆ. กลุ่มมวลชน เช่น ลส.ชบ. 

แม่บ้าน,เยาวชน, ชมรมกฬีา 

หน่วยศิลปากร 
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ศศว.อ., 

 คุรุสภาอาํเภอ , กพอ.,กปอ. 
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ภาพท่ี 4.20 ภาพตน้ฉบบัท่ี 2 ภาพลายเส้นลกัษณะ ไลน์ (Line)  

  

ท่ีมา: นรีรัตน์  สุตสุนทร (2531, น.77) 
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     P 

     B0 

  

     B1 

  

  

     P1 

  

  

  

  

  

  

  

 

ภาพท่ี 3.2  แสดงการวดัส่วนเกินของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคในตลาดเมล็ดถัว่เหลือง 

  

ท่ีมา: นิทรา  อาลยัเวช (2534,  น.7)  

  

 

ราคาเมล็ดถัว่

 

ปริมาณเมล็ดถัว่

 

Ps = f (Qs) 

Pd0 = f (Qd, Psm0) 

Pd1 = f (Qs, PsM1) 

E0 P0 

E1 

A0 

Q O 
Q0 Q1 

2 

 

3 
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ภาพท่ี 4.21  ปัญหาท่ีสถาบนัการเงินประสบในการใชบ้ริการสารนิเทศเชิงพาณิชย ์

 

ท่ีมา: นีรนาท  รักษศิ์ริ (2537, น.40)  

อัตราค่าบริการ

25%

ลักษณะของบริการ

30%

ปัญหาอื่น

3%
วิธีการให้บริการ

20%

ประเภทบริการ

22%
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บรรณานุกรม   

(ตวัอกัษร 18 pt เขม้ จดัก่ึงกลาง) 

  

(ตวัอย่างใบคัน่หน้าบรรณานุกรม) 
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