บทที่ ๔
การอ้างอิงและบรรณานุกรม
การอ้างอิง
การอ้างอิงมีความสาคัญมากในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพราะการ
อ้างอิงจะระบุแหล่งที่มาของสารสนเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองความถูกต้องของสารสนเทศที่
นามาประกอบการเรียบเรียง แสดงความเชื่อถือในเอกสารที่อ้างอิงและให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน
ตลอดจนเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับผู้อ่านในการศึกษาเพิ่มเติม ผู้เรียบเรียงผลงานทางวิชาการควรถือ
เป็นมารยาทอันพึงกระทา
การอ้างอิงทาได้ ๒ รูปแบบคือ เชิงอรรถ (Footnote) และการอ้างอิงในเนื้อหา (In Text
Citation) สาหรับการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรนี้กาหนดให้ใช้การอ้างอิงในเนื้อหา
การอ้างอิงในเนื้อหาที่กาหนดให้ใช้นี้ใช้แบบ APA (American Psychological Assosiation
Style) ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมอ้างอิงในสาขาสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การอ้างอิงในเนื้อหาจะ
บันทึกรายการชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และหน้าที่อ้างอิงในเครื่องหมายวงเล็บ แทรกอยู่ในเนื้อหาในตาแหน่ง
ที่เหมาะสม ได้แก่ ตอนต้น หรือตอนท้ายของเนื้อหา

รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา
การอ้างอิงในเนื้อหามี ๔ รูปแบบ คือ
๑. การเรียบเรียงเนื้อหาโดยไม่ได้กล่าวถึงนามเจ้าของผลงาน ให้ลงรายการทั้งหมดใน
เครื่องหมายวงเล็บ ( ) เช่น พระอภิธรรมกล่าวถึงสัตว์โลกว่า การมีชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน
ภพชาติต่างๆ ตามแรงเหวี่ยงของกรรมดีและกรรมชั่วตามที่ตนทาไว้ แต่ถ้าหมดกิเลสก็ไม่ต้องเวียนว่าย
ตายเกิดอีก เช่น พระอรหันต์เข้าสู่นิพพาน (พระเทพวิสุทธิกวี, 2537, หน้า 28)
๒. การเรียบเรียงเนื้อหาโดยกล่าวถึงนามผู้แต่งในเนื้อหา หรือข้อความ การอ้างอิงไม่
จาเป็นต้องระบุถึงนามผู้แต่งในวงเล็บซ้าอีก ระบุแต่ปีและหน้าเท่านั้น (ตัวอย่าง ๑, ๒) ยกเว้นเมื่ออ้างอิง
ชื่อชาวต่างประเทศเป็นภาษาไทยต้องกากับชื่อภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บด้วย (ตัวอย่าง 3)
ตัวอย่างที่ ๑
พระยาอุปกิต ศิลปะสาร (2502, หน้า 7) ได้กล่าวถึงความหมายของ “กาล” ไว้ว่า...
ตัวอย่างที่ ๒
...Read (1972, pp. 15-17) ได้อธิบายถึงลาดับขั้นในการเตรียมทารายงานดังนี้

๒๑
ตัวอย่างที่ ๓
แมคโดนัฟ (McDonough, 1984) ให้ความเห็นว่า หลักสูตรการเรียนการสอนภาษามี
ลักษณะเจาะจง เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ หลักการของการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่ อ
๓. การอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศหลายรายการในที่เดียวกัน ผู้เขียนสามารถอ้างอิงไว้ใน
วงเล็บเดียวกันได้ โดยมีเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คั่นแต่ละรายการ การเรียงลาดับอาจเรียงตามปีที่
พิมพ์หรือเรียงตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่งก็ได้
๔. มีรายงานวิจัยหลายชิ้นระบุชัดเจนว่า ทัศนคติของครูส่งผลต่อการเรียนการสอนและ
การพัฒนาชุมชนโดยตรง (สมชัย วงษ์นายะ, 2554 ; ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์, 2554)

การลงรายการอ้างอิง
การลงรายการจะประกอบด้วยรายการสาคัญเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ๓ รายการ
คือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ หน้าที่อ้างอิง อยู่ในเครื่องหมาย ( ) และมีเครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นทุก
รายการ
๑. ผู้แต่ง
๑.๑ ชื่อผู้แต่ง ไม่ต้องใช้คานาหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ผศ. นายแพทย์
๑.๒ รายการอ้างอิงภาษาไทย ลงรายการด้วยชื่อ นามสกุล สาหรับรายการอ้างอิง
ภาษาอังกฤษ ลงรายการที่นามสกุล
๑.๓ ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ให้ลงรายการตามที่ปรากฏทั้งหมด
๑.๔ ผู้แต่งที่ใช้นามแฝงให้ใช้นามแฝงตามที่ปรากฏในเอกสาร
๑.๕ เอกสารของหน่วยงานให้ใช้ชื่อหน่วยงานเป็นผู้แต่ง ในกรณีที่เอกสารออกในนาม
หน่วยงานระดับกรมให้ใช้ชื่อกรมเป็นผู้แต่ง แต่ถ้าหน่วยงานย่อยกว่ากรม ต้องลงรายการที่ชื่อกรมก่อน
หลังตามด้วยหน่วยงานย่อย
๒. ปีที่พิมพ์
๒.๑ ให้ลงปีที่พิมพ์ตามที่ปรากฏ ไม่ต้องมีคาว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ.
๒.๒ ถ้าไม่มีปีที่พิมพ์ให้อักษรย่อ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) หรือ n.d. (no date)
๓. หน้า
๓.๑ ระบุหน้าที่อ้างอิง ในกรณีที่อ้างอิงบางตอน รายการอ้างอิงภาษาไทยใช้คาว่า
“หน้า” รายการอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้คาว่า “p.” เมื่ออ้างอิงหน้าเดียว และใช้คาว่า “pp.” เมื่ออ้างอิง
หลายหน้า ในกรณีที่สรุปจากบทความหรือหนังสือทั้งบทซึ่งไม่สามารถระบุหน้าได้ไม่ต้องใส่หน้า

๒๒

บรรณานุกรม
บรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้เรียบเรียง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระได้ศึกษาค้นคว้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทใด หรือภาษาใด
การพิมพ์บรรณานุกรมมีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑. พิมพ์คาว่า “บรรณานุกรม” กลางหน้ากระดาษโดยไม่ต้องขีดเส้นใต้
๒. แยกรายการบรรณานุกรมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องแยกประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศ ในแต่ละภาษาเรียงตามลาดับอักษรชื่อเรื่องหรือนามสกุลของผู้แต่งหรือชื่อเรื่อง
ถ้าทรัพยากรสารสนเทศนั้นไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
๓. พิมพ์บรรณานุกรมภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชิดขอบซ้าย ถ้ามีรายการที่จะต้อง
ต่อในบรรทัดที่ ๒ ให้ย่อหน้าบรรทัดใหม่ ๗ ตัวอักษร พิมพ์ตรงกับตัวอักษรที่ ๘ ของบรรทัดแรก
๔. ถ้าชื่อผู้แต่งซ้ากัน ให้ขีดเส้นใต้ยาวเท่ากับ ๗ ตัวอักษรกากับด้วยเครื่องหมายมหัพภาค
( . ) พิมพ์รายการต่อไปตามลาดับ
๕. หลังเครื่องหมายวรรคตอนทุกชนิดเว้น ๑ ระยะ

การลงรายการบรรณานุกรม
๑. ผู้แต่ง
๑.๑ ผู้แต่งชาวไทยลงรายการที่ชื่อ นามสกุล
๑.๒ ผู้แต่งชาวต่างประเทศลงรายการที่นามสกุล, อักษรย่อของชื่อแรก อักษรย่อของ
ชื่อกลาง
๑.๓ หลักเกณฑ์การลงรายการผู้แต่ง กรณีต่างๆ เหมือนการอ้างอิง
๒. ปีที่พิมพ์
๒.๑ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการอ้างอิง
๒.๒ ปีที่พิมพ์อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ ( )
๒.๓ ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ใช้อักษรย่อ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) หรือ
n.d. (no date)
๓. ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อวารสาร
๓.๑ ลงรายการชื่อเรื่องตามที่ปรากฏในหน้าปกใน พิมพ์ด้วยตัวหนา
๓.๒ ลงรายการชื่อวารสาร พิมพ์ด้วยตัวหนา
๔. ครั้งที่พิมพ์
๔.๑ การพิมพ์ครั้งที่ ๑ ไม่ต้องระบุในบรรณานุกรม
๔.๒ ลงรายการครั้งที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ ๒ เป็นต้นไป

๒๓
๕. สถานที่พิมพ์
๕.๑ สถานที่พิมพ์คือจังหวัด หรือเมืองที่เป็นที่ตั้งของสานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ลง
รายการตามที่ปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศ
๕.๒ สาหรับกรุงเทพฯ ซึ่งมีคาที่ใช้ ๒ คา คือ กรุงเทพฯ และกรุงเทพมหานคร ให้ใช้ตามที่
ปรากฏในเอกสาร
๕.๓ ถ้าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ใช้อักษรย่อ ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์) หรือ
n.p. (no place)
๖. สานักพิมพ์
๖.๑ ให้ลงชื่อสานักพิมพ์โดยไม่ต้องใส่คาว่า “สานักพิมพ์” “บริษัท...จากัด”
“Publisher” “Co...Inc” “Co.Ltd.”
๖.๒ ถ้าไม่ปรากฏชื่อสานักพิมพ์ ให้ลงชื่อโรงพิมพ์แทน และมีคาว่า “โรงพิมพ์” ด้วย เช่น
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
๖.๓ สิ่งพิมพ์ที่จัดทาโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ใช้ชื่อหน่วยงานนั้นเป็น
สานักพิมพ์
๖.๔ ถ้าไม่ปรากฏชื่อสานักพิมพ์ใช้อักษรย่อ ม.ป.พ. (ไม่ปรากฏสานักพิมพ์) หรือ
n.p. (no publisher)

รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
หนังสือ
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมหนังสือ
อ้างอิง
ภาษาไทย
(ชื่อ//นามสกุล,/ปี,/หน้า)
ภาษาอังกฤษ (นามสกุล,/ปี,/หน้า)
บรรณานุกรม ภาษาไทย
ชื่อ//นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./(ครั้งที่พิมพ์)./
สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ภาษาอังกฤษ นามสกุล,/อักษรย่อชื่อแรก ชื่อกลาง (ปีที่พิมพ์)./
ชื่อเรื่อง/ครั้งที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์
หรือโรงพิมพ์

๒๔
๑. ผู้แต่งคนเดียว
(สมพงษ์ ชูมาก, 2548, หน้า 10-12)
สมพงษ์ ชูมาก. (2548). กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง. (พิมพ์ครั้งที่ 3).
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
(สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา, 2531)
กัลยานิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า. (2531). เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์.
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.
(Wilson, 2007, p. 67)
Wilson, K. (2007). Smart choice. (2 nd ed.). London: Oxford University
Press.
๒. ผู้แต่ง ๒-๓ คน
(ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม, 2541, หน้า 85-86)
ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม. (2541). การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศแห่งชาติเพื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี.
(Mitchell & Larson, 1987, pp. 30-33)
Mitchell, T.R., & Larson, J.R. (1987). An introduction to organization
behavior. New York: McGraw-Hill.
๓. ผู้แต่งมากกว่า ๓ คน
(อวยพร พานิช และคนอื่น ๆ, 2548, หน้า 51-53)
อวยพร พานิช และคนอื่น ๆ. (2548). ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
(Crouhy, et al., 2006, pp. 75-78).
Crouhy, M., et al. (2006). The essentials of risk management.
NewYork: McGraw-Hill.
๔. ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546, หน้า 10-11)
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2546). เอกสารประกอบการสอน
ชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา. นนทบุรี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541, หน้า 5-6)
การศึกษาแห่งชาติ, สานักงานคณะกรรมการ. (2541). การปฏิรูปการเรียนตาม
แนวคิด 5 ทฏษฏี. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ไอเดียสแควร์, 2541.
(Ministry of Education, 2002, pp. 70-71)
Education, Ministry of. (2002). Chiangmai: Nop Bueri Si Nakon Ping.
Bangkok: Ministry of Education.

๒๕
๕. ผู้แต่งใช้นามแฝง
(ส.ศิวรักษ์, (นามแฝง), 2527)
ส.ศิวรักษ์. (นามแฝง). (2527). วัฒนธรรมและอิทธิพลความคิดแบบฝรั่งต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.
(Vance, (pseud), 1961)
Vance, R. (pseud). (1961). My son in martal. London: Collins.
๖. หนังสือรวมเรื่องที่มีผู้รับผิดชอบในการจัดทาเป็นผู้รวบรวม บรรณาธิการ
(ลัดดา ภู่เกียรติ, (บก.), 2538)
ลัดดา ภู่เกียรติ. (บก.). (2538). เส้นทางสู่งานวิจัยในชั้นเรียน. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
นครปฐม: บพิธการพิมพ์.
(Gibbs & Huana, (Eds.), 1991)
Gibbs, J.T., & Huang, L.N. (Eds.). (1991). Children of color.
San Francisco: Jossy-Bass.
สาหรับหนังสือรวมเรื่องถ้าใช้อ้างอิงเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ลงรายการดังนี้
(สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม, 2538, หน้า 6-7)
สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม. (2538). หลักการแนวคิดและรูปแบบที่เกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียน. ใน ลัดดา ภู่เกียรติ (บก.). เส้นทางสู่งานวิจัยในชั้นเรียน.
(หน้า 6-18). กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.
Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuggy logical
Model of pereeption. In H.L.Pick, P.Van den Broek, & D.C.Knill
(Eds), Cognition: Conecptual and methodologieal
issues (pp. 51-84).Washington, D.C: American Psychological
Association.
๗. หนังสือแปล
(ฟิสด์, 2542, หน้า 101-103)
ฟิสด์, เอ็ดเวิร์ด บี. (2542). การกระจายอานาจทางการศึกษาการเมืองและ
ฉันทานุมัติ (แปลจาก Decentralization of education : Politics and
consensus โดย ภัทรนันท์ พัฒิยะ). กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี.
๘. หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
(กฎหมายตราสามดวง, 2502)
กฎหมายตราสามดวง. (2502). พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา.
(Merrian-Webster’s collegiate dictionary, 1993, p. 637)
Merrian-Webster’s collegiate dictionary. (1993). (10 th ed.).
Springfield: Merrian-Webster.

๒๖
๙. วิทยานิพนธ์
(ณัฐรดา วงษ์นายะ, 2555, หน้า 22)
ณัฐรดา วงษ์นายะ. (2555). การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เครือข่ายสื่อเพื่อ
เด็กและเยาวชนภาคเหนือ . วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชา
พัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
(โอกามา จ่าแกะ, 2550)
โอกามา จ่าแกะ. (2550). การจัดการตลาดทางเลือกเกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษา
สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทาจากัด ตาบลแม่ทา กิ่งอาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
(Almeida, 1990)
Almeida, D.M. (1990). Father’s participation in family work:
Consequences for fathers’ stress and father child relation.
Master's thesis, University of Victoria.
๑๐. สิ่งพิมพ์รัฐบาล
(สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550, หน้า 14-20)
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สานักงาน. (2550).
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-2554. กรุงเทพฯ: สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
(National Institute of Mental Health, 1990, p. 121)
National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious
mentalillness. Washington D.C: U.S. Government Printing Office.
๑๑.รายงานการประชุม
(นิทัศน์ ภัทรโยธิน, 2540, หน้า 30)
นิทัศน์ ภัทรโยธิน. (2540). ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ในการประชุม
นักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 วิสัยทัศน์นักบัญชีไทย. วันที่ 27-28
มิถุนายน พ.ศ. 2540 (หน้า 19-35). กรุงเทพฯ: สมาคมนักบัญชีและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.
(Paitoon Sinlarat, 1995, p. 217)
Paitoon Sinlarat. (1995). Success and failure of facility in Thai
university. In Somwang Pitiyanuwat, et al. (Eds), Preparing
Teachers for All the World’s Children: An Era of
Transformation Proceedings of International conference,
Bangkok 1992. (pp. 217-233). Bangkok: UNICEF.

๒๗
๑๒. การอ้างอิงหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ไม่ปรากฏเลขหน้าให้ระบุคาที่แสดงที่อยู่ของข้อมูลแทน
เช่น คานา บทคัดย่อ ถ้าเป็นส่วนเนื้อหาใช้คาว่า ไม่ปรากฏเลขหน้า หรือ Unpage
(กัลยาณีย์ สินสกุล, 2541, บทคัดย่อ)
(เติมชัย ไชยนุวัฒน์, 2530, ไม่ปรากฏเลขหน้า)
(Solomon, 1990, Unpage)
๑๓. การอ้างอิงจากหนังสือที่มีผู้แต่งคนเดียวกัน ปีเดียวกัน แต่ชื่อเรื่องต่างกันให้กากับด้วย
ตัวอักษร ก, ข, ค...หรือ a, b, c...กากับไว้ที่ปีที่พิมพ์ตามลาดับอักษรของชื่อเรื่อง
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 ก, หน้า 56-57)
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 ข, หน้า 12-14)
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2546 ก). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2546 ข). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หน่วยที่ 11-15. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๑๔. การอ้างอิงเอกสารรอง (Secondary source)
๑๔.๑ ถ้าให้ความสาคัญของเอกสารเดิมมากกว่าให้ใช้ชื่อผู้แต่งหรือชื่อเรื่องของเอกสาร
เดิม และใช้คาว่า “อ้างถึงใน” (quoted in หรือ cited by) ตามด้วยเอกสารรอง
(สุทธิลักษณ์ อาพันวงศ์, 2510, หน้า 7, อ้างถึงใน กมลา รุ่งอุทัย, 2531, หน้า 80)
กมลา รุ่งอุทัย. (2531). หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
(Linkert, 2002, p. 195, อ้างถึงใน สายหยุด ใจสาราญ และสุภาพร พิศาลบุตร,
2545, หน้า 151-152)
สายหยุด ใจสาราญ และสุภาพร พิศาลบุตร. (2545). การพัฒนาองค์การ.
(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
๑๔.๒ ถ้าให้ความสาคัญของเอกสารรองมากกว่าให้ใช้ชื่อผู้แต่งหรือชื่อเรื่องของเอกสาร
รอง และใช้คาว่า “อ้างจาก” (quoting หรือ citing) ตามด้วยเอกสารเดิม
(กมลา รุ่งอุทัย, 2531, หน้า 80, อ้างจาก สุทธิลักษณ์ อาพันวงศ์, 2510, หน้า 7)
กมลา รุ่งอุทัย. (2531). หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
(สายหยุด ใจสาราญ และสุภาพร พิศาลบุตร, 2545, หน้า 151-152, อ้างจาก
Linkert, 2002, p. 195)
สายหยุด ใจสาราญ และสุภาพร พิศาลบุตร. (2545). การพัฒนาองค์การ.
(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.

๒๘
วารสาร
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมวารสาร การลงรายการชื่อผู้แต่งเหมือน
หนังสือ
อ้างอิง (ชื่อ//นามสกุล,/ปีที่พิมพ์,/หน้า)
บรรณานุกรม ชื่อ//นามสกุล,/(ปี,/เดือน/วัน)./ชื่อบทความ./ ชื่อวารสาร,/ปีท(ี่ ฉบับที่),/หน้า
การลงรายการชื่อผู้แต่ง ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
๑. บทความที่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ
(ประสงค์ เมธีพินิตกุล, 2550, หน้า 45-46)
ประสงค์ เมธีพินิตกุล. (2550, มกราคม-มีนาคม). การประเมินผลการรู้เรื่อง
การอ่านตามแบบ PISA. วารสารวิชาการ, 10(1), 44-47
(มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ, นิตย์ บุหงามงคล และวิลาวัลย์ จตุรธารง, 2549, หน้า 85)
มัลลวีร์ อุดลวัฒนศิริ, นิตย์ บุหงามงคล และวิลาวัลย์ จตุรธารง. (2549,
กรกฎาคม-ธันวาคม). การศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารศึกษาศาสตร์, 29(3-4),
83-92.
(Bekerian, 1993, pp. 574-575
Bekerian, D.A. (1993, June). In search of the typical eyewitness.
American Psychologist, 48, 574-576.
๒. บทความที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ
(สีผสมอาหารเกินมาตรฐาน, 2549, หน้า 10)
สีผสมอาหารเกินมาตรฐาน. (2549, กรกฎาคม). Healthtoday, 6(64), 10-15.
(The new health care lexicon, 1993, pp. 1-2)
The new health care lexicon. (1993, August-September). Health, 4(5),
1-8.

๒๙
หนังสือพิมพ์
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์ การลงรายการชื่อผู้แต่ง
เหมือนหนังสือ
อ้างอิง
(ชื่อ//นามสกุล,/ปี,/หน้า)
บรรณานุกรม ชื่อ//นามสกุล./(ปี,/เดือน/วัน). ชื่อบทความหรือพาดหัวข่าว./
ชื่อหนังสือพิมพ์,/หน้า.
๑. บทความจากหนังสือพิมพ์ที่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
(สมศรี หาญอนันทสุข, 2550, หน้า 7)
สมศรี หาญอนันทสุข. (2550, มิถุนายน 26). ฤารัฐธรรมนูญใหม่จะสร้างมิติ
ใหม่ให้สังคมพุทธ. มติชน, หน้า 7.
(Krishman, 2007, pp. 1, 12)
Krishman, E. (2007, June 26). Rebuilding self-esteem
Bangkok post, p. 1, 12.
๒. บทความจากหนังสือพิมพ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
(ปรับตัวรับการค้าเสรี, 2550, หน้า 17)
ปรับตัวรับการค้าเสรี. (2550, มิถุนายน 25-27). ประชาชาติธุรกิจ,
หน้า 17. (New drug, 1993, p. A12)New drug. (1993,
July 15). The Washington Post, p. A12.
จุลสาร
รูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมจุลสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว
อ้างอิง
(ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต,/ปี)
บรรณานุกรม ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต./(ปี)./ชื่อเรื่อง./[แผ่นพับ]./สถานที่พิมพ์:/
ผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต.
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2541)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2541). ท่องเที่ยวสงขลา. [แผ่นพับ].
สงขลา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
(Research and Traning Center on Independent Living, 1993)
Research and Traning Center on Independent Living. (1993).
Guidelines for reporting and writing about people
with disabilities. [Brochure]. Lawrence: Research and
Training Center on Independent Living.

๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมราชกิจจานุเบกษา
อ้างอิง
(ชื่อกฎหมาย.//ปี,/เดือน/วัน).//ราชกิจจานุเบกษา.//เล่ม /
/////// ตอนที่.// หน้า / เลขหน้า.
บรรณานุกรม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพาพุทธศักราช 2533. (2533,29
กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 107 ตอนที่ 131. หน้า 1-20.
โสตทัศนวัสดุ
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ
อ้างอิง
(ชื่อผู้สร้างหรือผู้ผลิต,/ปี)
บรรณานุกรม ชื่อผู้สร้างหรือผู้ผลิต./(ปี)./ชื่อเรื่อง./[ประเภทโสตทัศนวัสดุ]./
สถานที่ผลิต: หน่วยงานหรือบริษัทที่ผลิต.
(วิโรจน์ ริจิรานุวัฒน์, 2530)
วิโรจน์ ริจิรานุวัฒน์ (ผู้สร้าง), และวิรัช ริจิรานุวัฒน์ (ผู้อานายการสร้าง).
(2530). กรุงเทพฯเมืองอมร. [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: ทัวร์ทอง.
(ยุพดี พยักฆพันธ์, 2530)
ยุพดี พยักฆพันธ์ (ผู้บรรยาย). (2530). ยาสมุนไพร. [แถบบันทึกเสียง].
กรุงเทพฯ: องค์การวิทยาศาสตร์การแพทย์.
(การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร, 2538)
การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร. (2538). [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ:
คอมลิงค์.
(Shocken, 1992)
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(ชื่อผู้แต่ง, วัน/เดือน/ปี)
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ศธ. ยุติการถ่ายโอนสถานศึกษาบัญชี 2. (2550, มิถุนายน 23). ใน ไทยรัฐ.
[Online]. Available: http://www.thairath.co.th. [2550,
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